Onsdagen den 18 maj 2016

Ekshärligt i Hagfors!
Ekshäringarna är fantastiska på att bry sig om de asylsökande, det finns mycket hjärta i vår
bygd! Sedan några månader är vi fyra företagare som håller på att lansera en ekshärlig
version av integration med fokus på arbetsmarknaden. Att fly från ett krig till tryggheten i
Sverige är ett stort steg, men passiviteten på våra asylboenden är inget bra sätt att bearbeta
den skräck och sorg som man bär med sig. Så därför tänker vi se till att flyktingarna får en
chans att komma ut i arbete och göra nytta genom att använda sin yrkeskunskap och
driftighet.
Vi kallar vårt tilltag för ”Ekshärligt i Hagfors!” eftersom vi vänder oss till hela vår kommun och
navet i projektet är att vi startar en ”arbetsgivare att hyra”, en anställningsform som uppfanns
när Republiken Klarälvdal’n grundade BolagsBolaget. På så sätt får de företagsamma
flyktingarna en juridisk hemvist och all formalia kring jobben är avklarad. Som sagt: För oss är
flyktingarna en resurs, inte en kostnad, och de kan rent av vara landsbygdens räddning om vi
lyckas integrera dem på ett bra sätt. När vi pratar med dem så vill de gärna arbeta och betala
skatt eftersom det är ett konkret sätt att visa tacksamhet mot det svenska samhället.
Men stopp och belägg – i Sverige gäller ju ordning och reda och en sak i taget! Byråkrati är
mycket viktigare än medmänsklighet så, lite tillspetsat, är budskapet till våra asylsökande: ”Sitt
still och var tyst tills vi återkommer i ärendet!” Tyvärr, Sverige, här i Ekshär tänker vi inte vänta
på att de statliga kvarnarna skall mala färdigt och förmodligen är vårt påhitt förbjudet, men all
samhällsutveckling bygger på olydnad. Det börjar med att några eldsjälar ser ett problem och
skapar en kreativ lösning vilket utlöser automatiskt motstånd mot förändring från det rådande
regelsystemet. Och så börjar kampen att övertyga politiker och byråkrater om att det inte är så
smart att bromsa sig in i framtiden.
Vår vision är att vi med gemensamma krafter över alla gränser skall vända flyktingmottagandet
från problem till möjlighet! Så i överförd bemärkelse kan man säga att ”Ekshärligt i Hagfors!”
söker asyl hos det svenska etablissemanget för att få genomföra ett humanitärt systemskifte
som skapar ekonomisk och mänsklig tillväxt. Men om asylen inte beviljas så kör vi ändå! – Ifall
du är intresserad kan du följa våra äventyr på www.eksharligt.se.
Ett exempel på hur vi tänker är ”Konsert & Konstnär” som kan upplevas på Edebäcks
Bygdegård den 26 maj (se annons i denna tidning) då Natalya Lobanova spelar underbar
pianomusik medan Ali Jassim Hattab skapar ett konstverk på scenen. Detta är ett lite
annorlunda arrangemang och om det faller väl ut så kommer vi att se till att de kommer ut på
turné.
Till sist: Eftersom det regnade på Valborg skall jag nu använda mina nyförvärvade kunskaper i
ämnet och skriva ett brev till SMHI där jag begär uppehållstillstånd för Midsommarafton.
Bengt Gustavsson, eldsjälspyroman och agent i Underlättelsetjänsten

