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Ett slag för integrationen
Nysvenskar saknar ofta en självklar plats i 
samhället. På Värpinge golfbana i Lund vill 
ägaren Håkan Rasmusson integrera nyan-
lända invandrare med etniska svenskar.
AV HANNA WELIN

Sommarvärmen surar bakom grå 
moln. Ute på puttinggreenen 
tränar Abrahim Sarwari och 
Wahid Khader närspel. Den här 
regniga förmiddagen är det bara 
de som har dykt upp, oftast är de 
ett par till. Förra veckan testade 
åtta unga killar, alla ensamkom-
mande ! yktingbarn, att måtta 
slagen för allra första gången. 

– Jag har börjat prata med en 
svensk man som brukar spela 
här och som bor i samma områ-
de som jag. Jag behöver kontak-
ter med svenskar, säger Wahid 
Khader.

Abrahim Sarwari nickar:
– Det är roligt att prata svens-

ka. Men jag är lite blyg och rädd 

att folk här inte ska förstå vad 
jag säger, säger han på väg till 
nästa hål.

Väl framme fokuserar han, 
innan han med kraft svingar 
sin klubba.  

– Det här är kul!
Abrahim Sarwari är klädd i 

vitt. För det är så en riktig gol-
fare ser ut, det har han lärt sig 
från olika golfscener på " lm och 
tv. Dessutom gillar han kläder. 
Under större delen av sitt liv 
har han jobbat som skräddare i 
Kabul i Afghanistan, innan ta-
libanerna tvingade honom att 
lägga ner verksamheten. När 
han kom till Sverige för snart 
sex år sedan hade han ingen 

aning om vad golf var. Kanske, 
tänkte han, påminner det om 
cricket, en av de vanligaste spor-
terna i Afghanistan. 

– Det är bra för mig att kom-
ma ut och träffa folk. När det är 
" nt väder kommer jag hit näs-
tan varje dag. Ibland följer hela 
min familj med, säger Abrahim 
Sarwari, 65 år.

Nytänkande
Hit är till Värpinge golfbana i 
Lund. Landets första privata 
bana som aktivt öppnat sina 
gräsmattor för nyanlända in-
vandrare. 

– Det " nns inget bättre sätt 
att mötas än genom golf, säger 
Håkan Rasmusson, ägare av 
golfbanan.

För ett par år sedan började 
han fundera över om det fanns 
något han kunde bidra med till 
Röda Korsets verksamhet, en 
förening han var medlem i se-
dan länge.

– Jag ville tänka nytt och 
brett och insåg att golfbanan är 
en perfekt plats för integration. 
Varför inte se till utnyttja det? 
säger han.

Det var en lika självklar som 
djärv idé. Självklar eftersom 
banan fanns där och han själv 
kunde besluta om gratis med-
lemskap. Djärv för att föreställ-
ningarna om golf och golfare 
krockar med tanken på sociala 
projekt. 

Håkan Rasmusson är direkt:
– Man kan säga att jag tillhör 

den svenska småborgerlighe-
ten. Och majoriteten av gol-
farna är svenska, välbärgade, 
medelålders män. För den här 
gruppen är det lika naturligt 
att spela golf som att göra affä-
rer ute på banan. I andra änden 
av befolkningen " nns alla som 
lever i utanförskap, många in-
vandrare med få kontakter och 
en helt annan socioekonomisk 
situation.

AKTUELLT

Ett land, två världar. Och säl-
lan möts de två.

– Men vill vi ha ett bra sam-
hälle måste vi alla ta vårt 
ansvar. Ett sätt är att skapa 
platser där olika grupper kan 
träffas, säger han.

Utrustningen skänks
Det har nu gått fyra år sedan 
Håkan Rasmusson tillsammans 
med Röda Korset i Lund drog 
igång golfprojektet på allvar. 
Karin Ljungholm, en van gol-
fare, är ansvarig för projektet 
för de vuxna nygolfarna och för-
eningens ungdomsförbund för 
de ensamkommande barnens 
träning. Runt 35 personer har 
fram till i dag lärt sig vad green, 
driver och fairway är. Och precis 
som 58-årige Wahid Khader har 
de stått med osäkerheten hos en 
nybörjare och kämpat för att få 
till de rätta slagen. 

– Här får vi spela gratis. Själv 
skulle jag inte ha råd, det är dyrt 

med golf, säger Wahid Khader, 
som tidigare i sitt liv jobbade 
som guldsmed i Irak.

Klubbor och bollar skänks el-
ler lånas ut. Håkan Rasmusson 
bad banans medlemmar leta 
igenom sina garage och käl-
larförråd efter utrustning som 
bara låg och skräpade. 

– Golfare är som folk är mest. 
Alla jag pratat med är positivt 
inställda, även om en del är ova-
na vid att se golf som något som 
har med integration att göra, 
säger han.

En väg in i samhället
På andra sidan klubbstugan 
packar ett par upp sin golfbag, 
vädret till trots. 

– Jag tycker att idén är bra, 

för de invandrare som är intres-
serade av golf. Men jag är inte på 
den här banan så ofta så jag har 
inte träffat någon av dem ännu, 
säger Marianne Sturk.

Håkan Rasmusson kommer 
ut från receptionen.

– Det kommer att ta tid och 
är ett pilotprojekt. Ingen är som 
sagt van vid att se golf som en 
plats för integration. Och det 
handlar ju om möten åt båda 
hållen. Det " nns en halv miljon 
aktiva golfare i landet. Tänk så 
många potentiella mentorer för 
människor som behöver komma 
in i det svenska samhället.

Abrahim Sarwari öppnar sin 
jacka för att visa vad det står 
på hans tröja: Porten till framti-
den. Kanske är golfen en av por-
tarna, eller åtminstone en putt i 
rätt riktning.

– Det tar tid att lära känna 
svenskar. Men, tänker jag, om 
jag är här ofta kommer det att 
bli lättare, säger han. �

Håkan 
Rasmussons tips:
1. Skippa fördomarna och se 
möjligheterna. Tänk brett: golf 
fungerar som kulturell-, ålder- 
och könsintegration, liksom för 
personer med olika funktions-
nedsättningar. 
2. Skapa ekonomiska möj-
ligheter: bjud på avgifter och 
utrustning. Ofta har medlemmar 
klubbor och bollar som de inte 
längre använder. 
3. Jobba långsiktigt. Ett par 
golfrundor räcker inte för att den 
nyanlände ska få affärskontak-
ter, men kan leda till nya möten 
och en öppning in i det svenska 
samhället.

 
Knappt 500 000 är aktiva 

medlemmar i Svenska golfför-
bundet.

Ett årsmedlemskap i en 
golfklubb brukar ligga på mellan 
5 000 och 6 000, men variatio-
nerna är stora. Många klubbar 
har så kallade aktier, spelrätter 
eller medlemslån på mellan 
3 000 och 15 000 kronor. En 
dagsgreenfee ligger oftast på 
300 till 600 kronor. Klubbor och 
annan utrustning kan kosta en 
förmögenhet, men bättre be-
gagnade klubbor kan man få för 
någon eller ett par tusenlappar.

43 887 
personer sökte asyl i Sverige 

2012.
12 576 fick uppehållstillstånd 

från Migrationsverket. 
En av tre fick uppehållstill-

stånd 2012 efter att deras ärende 
avgjorts av Migrationsverket.

Källa: SCB och Migrations-
verket. 

   

”Det ! nns inget 
bättre sätt 
att mötas än 
genom golf.


