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Välkomna hit
ansvarsfulla
barnfamiljer och
fertila kvinnor
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Överlevnad Att Migrationsverket i våras lade ner sin verksamhet
i Jämtland innebar ett befolkningstapp på 700 personer. När
miljardären Dan Olofsson nu skjuter till pengar för att locka nya
invånare till Kaxås finns tydliga önskemål om vilka som ska flytta in.
Text: Malin Nord Foto: Jörgen Vikström

F

emtio minuters bilfärd från
jämtländska Östersund breder
Offerdalsbygdens vyer ut sig.
Här ligger byn Kaxås strax
intill Hällsjön. Lapptäcket av åkrar, ängar, myrar och älvar vilar
stilla under horisonten där
Åreskutan ståtar molnfria dagar.
Det är kvällen den 2 maj och i låg- och mellanstadieskolan pågår ett föräldramöte. En
av skolans tre lärare har blivit uppsagd och
de andra två har valt att gå i protest mot ökad
arbetsbelastning. Stämningen är frustrerat
uppgiven när föräldrarna träffar skolans rektor och representanter från Krokoms kommun som under kvällen låter meddela att

barnen till hösten i stället måste gå i Änge
skola, en mil bort.
Vid den här tidpunkten vet man inget om att
bygdens starke man, miljardären Dan Olofsson, bara några dagar efteråt erbjuder sig att
skjuta till de pengar som saknas. Och att Krokoms kommunalråd Malin Bergman (C) ska
komma att ändra sitt beslut om Kaxås skola.
Ett krismöte om skolnedläggning är ett
vanligt scenario i glesbygden och ofta skildrat
i lokalpressen. På Kaxås skola kommer antalet
elever att minska från cirka 40 till 32 inför
hösten. Elevförlusten motsvarar 0,8 lärartjänster enligt den nyckeltalsmetod som
används för att fördela resurser till skolan.
Marginalerna för att en skola ska överleva är

Ovan: Kaxås skola och
bygdegården ligger
mitt i byn. I horisonten
syns Åreskutan.

med andra ord ofta små, och varje familj som
väljer att bo kvar i bygden har därför ett stort
värde för samhällets infrastruktur.
När Migrationsverket 2013 började placera
asylsökande från krigets Syrien i Krokoms
kommun, såg både kommunen och ortens invånare en chans att bromsa avfolkningen, få
fart på samhällsservicen och rädda nedläggningshotade skolor och förskolor. Den lokala
ICA-handlaren i Kaxås skrev på butikens
Facebooksida: ”Vi välkomnar alla nyinflyttade
från Syrien, och vi hoppas att ni ska trivas
i vackra Offerdal!” Ett par dagar senare hade
800 personer gillat inlägget och på Twitter
blev hashtaggen #Icakaxås omtalad i hela
Sverige. Gustav Fridolin, då språkrör för Miljöpartiet, twittrade en bild på sig själv med
Ica-butikens hälsning på ett A4-papper och
antalet följare på butikens Facebooksida fördubblades.
2015 gick frivilligorganisationer samman
för att integreringen av de nya invånarna
skulle ske så snabbt som möjligt. Idrottsrörelsen samlade in material så att barnen
kunde delta i olika aktiviteter, och ett stort
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Kristina Ernehed är engagerad
i nätverket Krokoms Växtkraft
som bildades som en reaktion
mot klyftan mellan stad och land.

antal frivilliga startade språkkaféer och blev
kontaktpersoner.
– Vi var många i bygden som ställde upp
och följde med de nyanlända till möten hos
Migrationsverket, till läkare och mataffärer.
Snabbt utvecklades nya vänskapsrelationer,
säger en av eldsjälarna i språkkaféet i Offerdal, Annica Sörensdotter.
Krokoms kommun blev också snabbt en av
de bästa i landet på att få ut nyanlända i jobb.
Men många års lokalt engagemang ställdes
på ända när Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik den 17 januari i år
meddelade att all verksamhet i Jämtland och
Kiruna skulle läggas ner. De anställda fick
beskedet strax före jul förra året och de asylsökande informerades löpande från och med
januari. 16 anställda varslades i Östersund
och samtliga boendeplatser sades upp, vilket
innebar att cirka 700 asylsökande på kort tid
tvingades lämna länet. Avhysningen påbörjades redan i februari och i juni var de sista
lägenheterna tömda.
Allt gick mycket fort. Beskedet om när och
vart de asylsökande skulle förflyttas fick de
två veckor innan avresa. Enskilda behov tillgodosågs inte och de fick bara ta med sig en
begränsad mängd saker. Man tog inte heller
hänsyn till barnens skolgång.
– Det har varit tufft att inte kunna påverka
när vi sett hur dåligt barnen har mått. Jag och
min man hjälpte tre familjer att köra möbler
till Kramfors och Mellansel, där kunde jag
göra något, men att flytta beslutet om flytt en
enda millimeter gick inte, säger Annica
Sörensdotter. Hon är tidigare personaldirektör för Region Jämtland Härjedalen och van

Offerdals socken
ligger i Krokoms
kommun i Jämtland
och har omkring
2 000 invånare.

att kunna påverka, men i den här processen
gick hon bet.
– Vi har som land antagit barnkonventionen, men i det här beslutet har man inte tagit
hänsyn till den, säger Annica Sörensdotter
som tillsammans med kyrkoherden Calle
Wahlström uppvaktade såväl justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson som
socialminister Lena Hallengren i ärendet där
de efterlyste direktiv till Migrationsverket
från regering och riksdag gällande hur asylsökande barn bör behandlas. De har ännu
inte fått svar.
Calle Wahlström vädjade även till landshövding Jöran Hägglund om ekonomisk
hjälp till barnfamiljernas lägenhetshyror
fram till sommaren, men han svarade att
han tyvärr inget kunde göra.
– Migrationsverkets beslut blir en lands-

bygdsfråga. De tänker i siffror, men för de
människor som tvingades bort, och även för
oss som engagerat oss, har det emotionella
priset varit högt. Vi förväntades ställa upp
när alla kom hit vilket vi gjorde, men när
vi nu har åsikter om hur dessa människor
behandlas, då lyssnar de inte på oss. Det skapar ett misstroende mot statliga institutioner.
Vi kommer att ställa större villkor på inflytande om vi ska engagera oss igen, säger han.
Annica Sörensdotter konstaterar att en
stor del av samtalen i språkkaféet handlade
om att förmedla värderingar som är viktiga
i Sverige, som människors lika värde.
– Men hur agerar vi själva i praktiken?
Tisdagen den 12 mars åkte 19-åriga Asma
Kassem och hennes ett år yngre syster Shaima
som vanligt den en och en halv timme långa
resan till gymnasieskolan i Järpen. Samtidigt
befann sig deras mamma och syskon på
Migrationsverkets buss bort från Jämtland.
Asma och Shaima hade gråtit hela morgonen.
När tåget stannade i Järpen gick de direkt till
aulan för att skriva det nationella provet
i svenska.
– Vi fick inte använda mobilen så vi kunde
inte ha kontakt med mamma, men när provet
var över ringde vi henne direkt. Då hade de
kommit fram till Junsele. Vi visste inte när vi
skulle få se dem igen, säger Shaima Kassem.
Familjen är statslösa palestinier som tidigare bott i Förenade Arabemiraten. När Calle
Wahlström förstod att flickorna skulle tvingas
flytta igen mitt i terminen erbjöd han och
hustrun Lena systrarna att bo resten av terminen hos dem i Flatmon i Offerdal.
Många av systrarnas vänner missade provet
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på grund av tvångsflytten, vilket Skolverket
kritiserat Migrationsverket för, då även asylsökande omfattas av skollagen.
– Den där dagen kändes svenskaprovet på
liv och död. Jag vill bli läkare och vet att jag
måste jobba hårt för min framtid, säger
Asma Kassem.
Samtidigt som föräldramötet på Kaxås
skola pågick den där kvällen i början av maj,
hölls ett annat möte ett stenkast därifrån,
i bygdegårdens kafeteria. Nätverket Krokoms Växtkraft bildades av fem kvinnor som
en reaktion mot den stora klyftan mellan
stad och land, trots åtgärder som den breda
politiska överenskommelsen kring landsbygdskommitténs förslag till en bättre landsbygdspolitik. Landsbygdskommittén tillsattes av regeringen den 25 juni 2015 med
uppdrag att ta fram förslag på en sammanhållen nationell politik ”för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder”. Samtliga partier stod bakom de 75 förslagen om
fördelning av resurser som skulle främja en
levande landsbygd. Men Kristina Ernehed
och hennes kollegor i Krokoms Växtkraft
efterlyser den politiska handlingskraften
som krävs för att förverkliga orden. Fortfarande måste invånarna själva kämpa för
mycket av den samhällsservice som storstadsbor tar för givet. Som närhet till skola,
farbara och upplysta vägar och myndigheters närvaro på orten.
När Migrationsverkets beslut om nedläggning kom fick Kristina Ernehed nog, som
hon säger. Det var som att se hela samhällsapparaten i blixtbelysning. Samtidigt som
Jämtlands län kampanjar på alla fronter för
att få folk att flytta dit, så väljer Migrationsverket att lägga ner all verksamhet och tvinga
bort dem som faktiskt vill stanna däribland
sex av de åtta barn som Kaxås skola hade
behövt för att kunna fortsätta drivas.
– Jag kände att här tar det stopp för mig,
centraliseringen har gått så långt som det är
möjligt. Fortsätter det så innebär det en
demontering av samhället eftersom den statliga närvaron i någon form är avgörande för
ett fungerande demokratiskt samhälle, säger
hon.
Oron över skolans stängning spred sig
snabbt runt om i Krokoms kommun. Fler skolor och förskolor är hotade, och det pågår en
översikt inom kommunen om vilka ytterligare
skolor som kan stängas innan 2035 då de måste ha blivit färre. En nedlagd skola blir något
som sätter en hel bygd i gungning med en
accelererande kedja av minskad inflyttning
som i sin tur kan innebära att lokala mataffärer, företag och bygdegårdar tvingas lägga ner.
När rektorn avslutade sitt möte hade
Krokoms Växtkraft redan skrivit ett öppet
brev till Barn- och utbildningsnämnden som
publicerades nästa dag i Östersunds-Posten.
Nätverket kritiserade kraftigt stängningen av
Kaxås skola. Bland annat för att en sådan åtgärd bröt mot två artiklar i FN:s konvention
om barns mänskliga rättigheter. Barnens
bästa hade inte tagits i beaktande i beslutet,
menade de.
För sju år sedan flyttade Kristina Ernehed
hem till Östersund och Jämtland efter journalistutbildning i Göteborg och några år
i Stockholm. Hennes hemlängtan hade växt
sig allt starkare liksom ilskan över den urbana normen.
– Sättet vi byggt vårt samhälle på fungerar
inte, det utgår inte ifrån att vi är relationella
varelser som behöver känna sammanhang.
Därför kan Tillväxtverket jobba på ett sätt för
att få landet i sysselsättning, och Migrations-

verket på ett helt annat genom att motverka
landsbygdens uppenbara behov av ny arbetskraft. Som om ingenting hör ihop, fast det är
precis tvärtom.
I dag bor hon tillsammans med sin make
och parets treåriga dotter i släktgården
i Kälom, ett litet veduppvärmt torp från 1882
som hon alltid drömt om att bo i.
– Allt föll på plats när jag flyttade hem, jag
var klar med det som normen sa att jag skulle
göra, nu kunde jag börja leva på riktigt, säger
hon och fortsätter:
– I Krokoms Växtkraft är vi fem mödrar
som samlats med olika erfarenheter och
bakgrunder. För mig är det en väldigt stark
manifestation av kvinnokraft.
Hon skrattar till.
– För 300 år sedan hade de väl bränt oss på
bål, men i dag får vi inte bara utrymme och
fantastiskt stöd, utan det vi gör får också fortsätta växa.
Kristina Ernehed var inte ensam om att
reagera på Migrationsverkets nedläggning.
Länets åtta kommunstyrelseordföranden
gick samman i ett brev till Mikael Ribbenvik
där de skrev att Jämtland förlorar arbetskraft
och stor kompetens om de nyanlända tvingas
därifrån. I en debattartikel som publicerades
i både Östersunds-Posten och Svenska Dagbladet, beskrivs hur det i Jämtland finns ett
stort behov av inflyttning. Länet saknar arbetskraft motsvarande 10 000 personer i en
rad branscher inom de närmaste åren – som
exempelvis vård och omsorg, skola, skogsindustrin och turistnäringen – och att den bristande tillgången på arbetskraft är en ödesfråga för många kommuner i Norrland. Att
Jämtlands län är bra på integration syns i exempelvis Arbetsförmedlingens statistik: 2018
hade 54,4 procent av de nyanlända arbete
eller utbildning 90 dagar efter etableringsperioden på cirka två år. Det gör regionen

Jämtland Härjedalen näst bäst i landet på
etablering efter Gotland.
Svaret från generaldirektören till länets
åtta kommunstyrelseordföranden löd: ”Utrymmet att ta regional hänsyn och värna
enskilda orters arbetsmarknad är väldigt
litet. Vi styrs utifrån kraven på effektivitet
och god hushållning av resurser.”
Ett av barnen som tvingats flytta från Kaxås
är tolvåriga Aliza. Tillsammans med sin
mamma och två yngre syskon kom hon till
Jämtland i höstas, mitt i första terminen av
femman. Familjen tillhör den utsatta gruppen
hazarer, och kom till Sverige från Afghanistan
på sensommaren 2015. Sedan dess har Migrationsverket flyttat dem sex gånger.
Den här gången kände sig Aliza hemma
ganska snabbt. Hon fick en bästa kompis
som bodde i närheten och flickorna slog följe
till och från Kaxås skola.
– Hon blev min bästa vän.

”Vi har inga
resurser att idka
flyttjänst.”
Cecilia Borgh, enhetschef
Migrationsverket i Kramfors.

Systrarna
Asma och
Shaima Kassem.

Men redan i december började rykten spridas om att de skulle tvingas iväg ännu en
gång och en dag i slutet av januari väntade
hennes mamma på henne med dagens post.
Aliza öppnade brevet från Migrationsverket
och förklarade vad där stod. Det är en situation hon befunnit sig i många gånger, att förklara något som hon vet kommer att göra
hennes mamma väldigt ledsen.
Den 12 mars körde Migrationsverket Alizas
familj 30 mil österut, till det ångermanländska samhället Mellansel som ligger cirka tre
mil nordväst om kustorten Örnsköldsvik.
Den nya lägenheten är i det närmaste helt
tom förutom några få möbler. Tre sängar och
en soffa står i det stora rummet, dem hade
Migrationsverket ordnat.
– Jag känner mig som en fågel som är inlåst
i en bur, och Migrationsverket har låst mina
händer och fötter. Jag kan inte fly, säger Aliza.
Den första natten sov familjen på hotell eftersom fastighetsbolaget inte hunnit koppla
på elektriciteten i lägenheten när de anlände.
På golvet ligger tre tjocka mattor i orientaliskt mönster som tillsammans med tv:n är
det enda de fick med sig från huset i Kaxås.
– Varje flytt påverkar mig mer och mer. Det
blir allt svårare att börja om på en ny plats,
säger hon.
Cecilia Borgh är enhetschef på Migrationsverket i Kramfors, vilken är den enhet som
Aliza och hennes familj flyttades till. Hon
förklarar de stränga reglerna kring flytten.
– Systemet bygger på att den som väntar på
asyl ska bo tillfälligt, målsättningen är att
processen ska ta max ett år, och därför informerar vi alltid om att de inte ska dra på sig
saker. Vi har inga resurser att idka flyttjänst.
Det är skattebetalarna som betalar deras
uppehälle och hyra, och de ska själva kunna
bära sina saker.
En barnfamilj behöver ju vissa saker,
är det rimligt att man måste införskaffa
nytt vid varje flytt?
– Vi har sett fall där det följt med ohyra när
de bytt ställen, kackerlackor och vägglöss.
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Det är viktigt att man inte flyttar saker som
man inte vet vad de innehåller. Det blir också
väldigt dyrt för staten att betala stora flyttbussar.

nya sökande. Helt plötsligt kan det komma
en busslast med människor och de enda som
känner till det på orten är fastighetsbolaget
som förmedlar lägenheterna.

När jag träffar Kristina Ernehed igen återkommer hon till de asylsökande familjerna
i Kaxås.
– Jag har svårt att ta in hur fruktansvärt
vår stat kan behandla människor. Jag grät
när jag fick höra om hur de inte fick ta med
sig sina saker, sen blev jag arg och bestämde
mig för att göra ilskan konstruktiv.
Nätverket Krokoms Växtkraft påbörjade
en intensiv kampanj för att få politikerna att
riva upp det beslut om stängning av skolan
som fattats på tjänstemannanivå genom
skolans rektor och som var en direkt följd av
Migrationsverkets flytt från länet. De startade diskussioner på Facebook, skrev debattartiklar i lokaltidningarna och uppvaktade
kommunstyren i Krokom. De fick möten
med kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Vi återvänder till Kaxås där det ska
arrangeras ett stormöte i bygdegården. Det
har blivit den 12:e juni och miljardären Dan
Olofsson ska presentera ett nytt projekt för
att rädda Kaxås från avfolkning. Kristina
Ernehed är nyfiken på vad han ska säga.
– Det känns helt absurt att det behövs en
miljardär för att något ska hända, och samtidigt blev jag överlycklig när han ville hjälpa
till. Det var första gången någon ansåg att
min hembygd var värd att satsas på.
Strax innan klockan 19 är det så fullt i lokalen att det med nöd och näppe går att krångla
sig fram till ett ledigt utrymme. Bygdegårdsföreningen uppskattar antalet deltagare till
cirka 200. Luften blir snabbt varm och syrefattig. Vid ingången står bord med små
flaskor mineralvatten. Efteråt serveras
varmkorv med bröd. Offerdals spelmanslag
inleder och sedan kliver Dan Olofsson ut på
scenen. Samma förmiddag hade han flugit till
Jämtland från Skåne och under dagen hunnit
träffa fyra olika banker och en mäklare, och
efter en salladslunch hos landshövdingen intervjuats av samtliga fyra lokala medier.
– Intresset är fantastiskt stort, konstaterar
han.
Han påminner om en frikyrkopastor när
hans Power point-presentation drar igång
med en svartvit bild på hans föräldrar som
växte upp i Kaxås och en gång gick på den
nedläggningshotade skolan där. Med uppsluppen ton och på samma gång driven
stämma beskriver han ”Projekt Kaxås” som
han ska driva tillsammans med sin kusin
Bert Ola Bångman och hans hustru Karin
som båda bor i Kaxås.
– Vi ska göra det ingen annan klarar, vända
avfolkningstrenden!

”Kommunen har
skyldighet att
hjälpa utsatta
grupper, det har
inte vi.”
Dan Olofsson, entreprenör.

En av idéerna var att kontakta miljardären
Dan Olofsson, bosatt i Malmö men med
rötter i Kaxås sedan 1400-talet där han även
äger ett hus som han åker till ett flertal gånger
varje år. Det var ett långskott som snabbt gav
resultat. Dan Olofsson skrev en debattartikel
i Östersunds-Posten där han erbjöd Krokoms
kommun de 300 000 kronor som behövs
årligen för att driva skolan. Och dagen efter
lovade Krokoms kommunalråd Malin Bergman (C) att skjuta upp beslutet om nedläggning. Löftet innebar också att föra en dialog
med medborgarna innan någon permanent
nedläggning sker.
– Det kändes inte rätt att genomföra en
verksamhetsförändring innan vi hann göra
det. Därför fattade jag ett ordförandebeslut
om att det inte ska genomföras några verksamhetsförändringar innan planerade medborgardialogerna i höst och att medel från
utvecklingsfonden ska tillföras barn- och utbildningsförvaltningen, säger Malin Bergman.
Att miljardären hade med saken att göra
förnekar hon, däremot gör hon ingen hemlighet av att kvinnorna i Krokoms Växtkraft
haft betydelse.
– Att ha ett sådant här drivande initiativ är
en ynnest för en kommun och jag ser fram
emot vårt fortsatta samarbete och fortsatt
dialog. Påtryckningarna har varit till hjälp
för oss och stärker mig i tron om att det här
är den väg vi ska gå i framtiden, säger Malin
Bergman.
Kaxås skola må vara räddad, i alla fall för
stunden. Nu är det i stället föräldrarna till
mellanstadieeleverna på Alsens skola, också
den i Krokoms kommun, som fått veta att
skolan har lärarbrist och att deras barn därför ska flyttas i höst – till Kaxås skola. En

överklagan är planerad att lämnas in till Förvaltningsrätten.
Mellansel, där Aliza och hennes
familj nu bor, är en liten tätort med Örnsköldsvik som närmsta stad. Sedan 1800-talet,
när järnvägen anlades, har Mellansel varit en
viktig knutpunkt för tågtrafik. Men sedan
nattågstrafiken flyttades till Botniabanan 2012
passerar inga persontåg längre. Många som
arbetar för de större arbetsgivarna pendlar
idag från Örnsköldsvik. Swedbank och Handelsbanken har lagts ner, liksom fyra livsmedelsaffärer. Nu finns endast Coop kvar.
De asylsökande beskrivs av flera som betydelsefulla för ortens överlevnad. I Mellansel
finns i dag cirka 800 bofasta och 300 asylsökande.
Under våren 2013 blev Mellanselskolan
nedläggningshotad på grund av för få barn.
Inför att asylsökande skulle placeras på
orten bjöd Örnsköldsviks kommun och Migrationsverket in invånarna till flera informationsmöten med budskapet att flyktingarna
kunde bli det som räddade skolan.
Anette Edler är diakon i Anundsjö församling och samordnare för kyrkans asylverksamhet.
– 2013 kom den första stora gruppen asylsökande hit, och då bildade vi nätverket
Medmänniskor i Mellansel som hjälpt till
ideellt sedan dess.
Med fler inflyttade, ökat barnafödandet
och barn till asylsökande är skolan nu mer
än full, och man har tvingats hitta klassrum
i andra byggnader i närheten av skolan.
Och nu har Migrationsverkets nedskärningar även blivit kännbara i Mellansel.
Myndighetens anställda har mer än halverats. Tidigare hade nätverket tät kontakt med
Migrationsverket. I dag får de ingen förhandsinformation om när det ska komma

Aliza ser på tv:n som
tillsammans med några
mattor var det enda av
inredningen som
familjen fick med sig
från Kaxås.

Dan Olofsson har tagit
initiativ till ”Projekt
Kaxås”: ”Vi ska göra
det ingen annan klarar,
vända avfolkningstrenden!”

Dan Olofsson förtydligar efteråt att hans
initiativ inte har någon koppling till Migrationsverkets avveckling. När han först hörde
om skolans stängning tyckte han inte att han
var rätt person att agera. Men ett par dagar
senare vaknade entreprenören i honom och
han började tänka. Han gillar sociala projekt
och står sedan tidigare bakom ett hivpreventionsprojekt i Sydafrika, en satsning
för att skapa fler jobb i Malmöregionen
under namnet ”Uppstart Malmö” samt
skänkte i början av sommaren, tillsammans
med företags ledaren Lennart Blecher,
40 miljoner kronor till den judiska församlingen i Malmö.
Huvudsyftet med ”Projekt Kaxås” är att
locka barnfamiljer att flytta till upptagningsområdet för Kaxås skola där det i dag bor
ungefär 500 personer. Dan Olofsson har köpt
mark i Kaxås av företaget Ocke ångsåg för
byggande av en ekoby med plats för 40 hus
med tomter på 1 200 kvadratmeter vardera.
De första sex finns till försäljning till ett
fast pris på 2,4–3,1 miljoner kronor beroende
på vilken tomt det gäller. För intresserade
som bedöms uppfylla det som menas med
”en ansvarsfull barnfamilj” skräddarsys en
ekonomisk lösning. Olofsson är till exempel
inte främmande för att stå för kontantinsatsen om det är avgörande för att en familj ska
kunna ha möjlighet att flytta in.
Under kvällen uppmanar han också församlingen att knacka dörr hos de som äger hus
i trakten och som inte är där mer än ett par
gånger om året eller vars hus står tomma. En
månad senare ligger sex sådana ute för försäljning på Projekt Kaxås hemsida.
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Möte om bygdens och skolans framtid
i Kaxås bygdegård. Drygt 200 åhörare
från byar som Åflo, Hållan, Rönnöfors,
Olden, Tångeråsen och Kaxås lyssnar till
Dan Olofssons planer.

Landshövdingen i Jämtland, Jöran Hägglund, rings upp från scenen. Han stöttar projektet till 100 procent, säger han.
– Vi ska se till att så många unga ansvarsfulla barnfamiljer som möjligt flyttar till
bygden, då överlever skolan, förklarar Dan
Olofsson.
När publiken släpps in begär Kristina Ernehed ordet.
– Måste man ha barn för att få hjälp av er,
eller räcker det med att barn kan komma
i framtiden?
Dan Olofsson skrattar.
– Då säger vi så här: ansvarsfulla barnfamiljer och fertila kvinnor är välkomna att
ansöka. Men man får snabba på med att skaffa
barn.
Efteråt ber jag honom utveckla begreppet
ansvarsfull.
– Det är människor som är skötsamma,
som har barn och jobb och vill leva nära
naturen, en vanlig familj med normala
inkomster helt enkelt. Kommunen har skyldighet att hjälpa utsatta grupper, det har inte
vi. Vi gör en individuell bedömning i varje
enskilt fall, och vi vill inte ha hit kriminella
eller hemlösa. Jag bryr mig om avfolkningen,
det är den vi ska förhindra.
I dag har ”Projekt Kaxås” redan fått in över
70 intresseanmälningar och Kristina Ernehed
konstaterar att många saker med Olofssons
projekt är fantastiska, men samtidigt komplicerade.
– Det fanns redan barnfamiljer här, men
dem flyttade Migrationsverket härifrån.
I Projekt Kaxås är det ju en väldigt tydlig utpekad grupp som är intressanta. Som medborgare kan vi ju inte ha några krav på vilka
som ska få flytta hit eller vilka byar som ska
inkluderas eftersom Dan Olofsson är en
privatperson som gör detta på eget initiativ,
med egna pengar. Det visar varför statens

närvaro är viktig, den ska borga för en mångfald och jämlikhet. Poängen med vår välfärd
och demokrati är att den ger oss rätt att tycka
till och ställa krav på rättvisa, det blir väldigt
synligt i det här fallet.
Men, upprepar hon, det finns enorma fördelar med Olofssons delaktighet.
– Vi behöver locka hit fler välutbildade
med resurser. Inte minst för att stävja främlingsfientlighet.
I Mellansel har Aliza varit i skolan på morgonen för att städa ut klassrummet med sina
nya klasskamrater. Nästa dag är det skolavslutning. Hennes mamma sitter med under
hela intervjun men har svårt att hänga med
eftersom hon inte behärskar svenska språket
så bra. Hon gör sitt bästa för att hålla det nyfikna småsyskonet borta från kameror och
bandspelare.

”Det gjorde så ont
i bröstet att jag
inte kunde gå till
skolan.”

”Vi behöver locka hit
fler välutbildade med
resurser”, säger Kristina
Ernehed.

brukade skriva ner känslor och tankar. Men
att sätta ord på sorgen väckte mycket ångest.
Hennes mamma blev orolig för att hon grät
så mycket.
– När vi blev tvungna att flytta igen sade
mamma: släng allt. Dels eftersom vi bara
kunde ta med det nödvändigaste, men också
för att dagböckerna och albumen gjorde mig
ledsen. Jag ville inte och grät i en halvtimme.
När jag kom hem från skolan låg allt i soptunnan.
Varje gång familjen flyttat har de rensat
bort det mesta. Den här gången åkte tre
soppåsar med kläder och böcker i soptunnan. Det kan ha varit mer, Aliza minns inte
nu. Aliza vill inte fråga sin mamma om detaljerna och därmed påminna henne om den
svåra tiden.
Men hon önskar att hon fick skaffa en ny
dagbok.
– Jag får inte skriva vad jag vill längre, inga
sorgliga saker. Mamma vill hjälpa mig att må
bättre, men nu tar jag allt rakt ner i magen
i stället.
Hon har inte kunnat träffa bästisten från
Kaxås, hon som nu bor i Junsele med sin familj, nio mil från Mellansel. De har kontakt
ibland via Facebook.
– Innan vi skildes åt sade vi till varandra:
när vi får besked om att vi får stanna i Sverige
så ska vi alla flytta tillbaka till Kaxås.

Aliza, asylsökande.
– När vi kom hit i mars hade jag så mycket
att sörja, det gjorde så ont i bröstet att jag
inte kunde gå till skolan. Jag behövde ofta gå
hem under dagen och vila, säger Aliza.
Hon hade tidigare en röd väska där hon
förvarade sina album med bilder på nya vänner. Där låg också hennes dagböcker där hon
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Fotnot: Aliza heter egentligen något annat.

