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Hör min röst
Ahmad Rahimi var en av alla de ensamkommande ungdomar som
tog sig till Sverige under flyktingkrisen 2015 och som skulle hamna
mitt i ett politiskt spel, där allt hårdare asyllagar och åtstramningar
skulle drabba de som redan var mest utsatta. Men Ahmad var inte
tyst.
Under sina tre första år i Sverige skulle han, ensam i ett nytt land
med ett nytt språk, komma att kämpa både på ett personligt plan
och samtidigt ta sig in i politiken och ut på barrikaderna.
Han har gått främst i demonstrationstågen. Han har hållit tal
framför hundra- och tusentals personer och han har fått ta emot
både hot och hat från både rasister och landsmän.
Många är även de gånger då han blundat för sitt eget mående för
att hjälpa andra.
För sin kamp för ensamkommande och mänskliga rättigheter
belönades Ahmad Rahimi med Raoul Wallenberg Academys pris
Ungt Kurage år 2017 och han var också en av de som startade
upp den omtalade sittstrejken i Stockholm.
Hör min röst är Ahmads historia.
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Ahmad Rahimi
Ahmad Rahimi (född 1999) föddes och växte upp i Iran med
afghanska föräldrar och kom som ensamkommande flykting till
Sverige under flyktingvågen 2015. Han är sedan dess bosatt i Växjö
och har under sina år i Sverige kämpat både för sig själv och andra
genom demonstrationer, strejker, samtal med politiker och genom
filmskapande. För sin kamp har han belönats med Raoul
Wallenberg Academys pris Ungt kurage och Sveriges Radio P4
Kronobergs pris Årets Utmanare.

Terese Hansen
Terese Hansen (född 1981) föddes och växte upp i Växjö och har
under drygt tio års tid arbetat som lärare i svenska som andraspråk
och engelska för nyanlända inom SFI och på Språkintroduktion.
Hon har alltid påverkats starkt av orättvisor och mänskliga
rättigheter, och när flera av hennes elever började få avslag började
hon även engagera sig privat för dem. I det engagemanget kom
också hennes intresse för att skriva och fotografera väl till pass.
Tillsammans med Ahmad Rahimi har hon rest land och rike runt för
att demonstrera, träffa politiker och försöka påverka situationen.
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