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Integrationspolitiken kritiseras från många håll. Men snart sagt alla är oense om hur
samhället bör hantera problemet.

I vimlet av alla teoretikers abstrakta resonemang om hur politiker ska få bukt
med segregation ställer sig författaren Andrzej Olkiewicz vid sidan om den kör
av tyckare som lanserar patentlösningar på löpande band.

Istället vill han få oss att försöka förstå segregationsproblemen på ett
annorlunda sätt: Han utgår ifrån individen - inte strukturer. Han talar om
värderingar - istället för att åberopa politiska reformer. Och han talar om att det
finns en "glädje att upptäcka" för den invandrare som gör Sverige till sitt nya
hemland.

Det är med avstamp ifrån sitt eget liv som Andrzej Olkiewicz analyserar en av Sveriges mest aktuella
samhällsfrågor i vår tid: integration.

Två typer av invandrare

- Det finns två olika typer av invandrare, de som bestämt sig för att inte återvända till sitt forna hemland
och som väljer att se positivt på sin nya tillvaro. Och de som aldrig släpper drömmen om att en dag
återvända. Den gruppen tenderar att bli olycklig och alltid känna sig som en främling. Det är också ofta
dessa personer som inte lyckas komma in i samhället, säger Andrzej Olkiewicz.

- Jag tillhörde själv den senare gruppen och var olycklig för att jag levde i ett ingenmansland. Men så
småningom släppte jag tanken på att återvända och accepterade att min grav skulle ligga i Sverige. Då
förändrades allt.

19 år fyllda flydde Andrzej Olkiewicz från det kommunistiska Polen och åkte till Danmark för att
sedermera slå sig ner i Sverige. Här började han jobba, utbilda sig till geolog och gifte sig med en svenska.
Som geolog kom han så småningom att bo och arbeta i ytterligare två andra länder. I dag är han 72 år och
ser tillbaka på ett liv fyllt av smärta, svårigheter, motstånd - men också glädje, personlig utveckling och
gemenskap. Med åren har han blivit ett antal lärdomar rikare än vid tiden för hans ankomst till Sverige.

- Hade jag som nyanländ vetat allt jag vet i dag hade allt varit mycket enklare och jag själv mycket
lyckligare då och undvikit många onödiga konflikter längs efter vägen, säger han med ett skratt.

Integrationsfrågor har alltid intresserat Andrzej Olkiewicz, som för några år sedan upptäckte att det
saknades en lättillgänglig bok med konkreta råd och tips. Han satte sig ner och började samla sina egna
och andras erfarenheter och insikter om vad det innebär för en människa att ryckas upp och planteras på
nytt i en annan kultur och tradition. Resultatet blev boken "Konsten att vara invandrare". Den ska ses som
en handbok. Boken har rosats av recensenter. Andrzej Olkiewicz åker riket runt för att hålla föreläsningar

http://www.dagen.se/dagen/Article_Print.aspx?ID=228132

1 of 2 2010-10-20 16:39



Haore Sulaiman
Reporter

haore.sulaiman dagen.se
08-619 24 00

och seminarier utifrån boken.

"Behövs en balans"

- Jag talar om att det behövs en balans. Balansen innebär att vi måste leva i nuet och acceptera att vi
faktiskt lever i Sverige. Längtan efter det förflutna är en naturlig del av människan, men den får inte ta
överhanden och leda till att vi hela tiden nostalgiskt blickar tillbaka till en annan tid och plats, säger
Andrzej Olkiewicz.

I boken väjer Andrzej Olkiewicz inte för att ta ut svängarna och provocerar attityder hos de invandrare
som lever med fördomar om Sverige och ser alla svenskar som avvisande och diskriminerande mot
invandrare som grupp.

Samtidigt understryker Andrzej Olkiewicz vikten av att samhället öppnar sina dörrar gentemot invandrare.
Bara så kan samhället göra det lättare för invandrare att bryta utanförskapet. Han tror inte heller att
politiska åtgärdsprogram räcker för att skapa integration.

"Inte nödvändigt att bli svensk"

- I grund och botten handlar integration om att acceptera och ta till sig den verklighet man lever i, säger
Andrzej Olkiewicz.

När blir invandraren en svensk?

- Det är inte nödvändigt att bli svensk. Man kan förbli den man är, men man har inte någon konflikt
mellan sin bakgrund och att känna sig hemma i den svenska kulturen.
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