Abdulwahid

Abdulwahid sitter i Tamam Lunds styrelse sedan årsmötet i våras och
har innan dess varit med på lite olika Tamamaktiviteter i Lund.
Har du varit på läger med Tamam förut?
Nej, det här är mitt första läger med Tamam.
Hur tycker du det är att vara på Tamamläger?
Det är roligt och spännande.
Vad tycker du har varit det bästa med att vara på läger med
Tamam?
Det har varit roligt med olika samarbetsövningar och alla olika
aktiviteter. Det allra bästa var femkampen och att få lära känna
många nya vänner.
Vad har varit jobbigt eller tråkigt?
Allt har varit bra. Jag kommer inte på något jobbigt eller dåligt.

Navid

Navid har varit med i Tamam i cirka 3 år. Han sitter idag i styrelsen
för Tamam Stockholm och blev under helgen invald till styrelsen för
Tamam Riks.
Har du varit på Tamamläger förut?
Ja, jag har varit på tre läger förut. Ett läger på samma ställe som vi är
nu nära Skrylle. Ett läger i en lokal från Lunds Universitet och ett läger
i Lomma.
Var det något läger som var bättre än de andra?
Det läger som jag tyckte var bäst var det på Lunds Universitet för att
det var en bra lokal. Det var bra stämning. Det var också fint väder så
vi kunde vara utomhus och göra olika roliga aktiviteter. Men alla
Tamamläger är bäst.
Vad är det som är kul med att vara på läger med Tamam?
Att vi samlas och alla kommer från olika platser och länder men det
spelar ingen roll, alla pratar med alla. Det är bra med mångfalden
bland deltagarna och integrationen som kommer från umgänget.

Nu under helgen skall du kandidera för att vara med i
Riksstyrelsen i Tamam, vad gör att du vill söka till
Riksstyrelsen?
Jag tycker att det är kul att vara med i Tamam
och skapa mötesplatser för ungdomar. Jag letade
efter en organisation som gjorde det och Tamam
är den bästa organisationen som jag hittade. I
Tamam tycker jag att alla är snälla mot varandra
och det är fantastiskt att vara med i Tamam.

Ali

Ali har varit med på olika aktiviteter med Tamam Lund och varit en del
av Tamam under ett fåtal år.
Har du varit med på läger med Tamam förut?
Ja, jag har varit med på kanske 4 olika läger med Tamam.
Vad tycker du är roligt med att vara med på läger med Tamam?
Att få träffa nya människor och människor från olika kulturer. Att vara
på läger gör det lättare att bli vänner med människor. Det är skönt att
ingen bryr sig om vart du kommer ifrån. Det är kul med olika
aktiviteter tillsammans också.
Finns det något läger som du tycker har varit extra roligt?
I höstas när vi var i Lund och vi hade en fest i en lokal med god mat
och dans.
Finns det något som du tyckt mindre om på det här lägret?
Tacosen, för jag gillar inte tacos direkt. Men det är ändå bra med
tacos för många andra tycker att det är gott.
Vad tycker du är det bästa med det här lägret?
Att det är så många olika människor från olika platser i världen som
är med. Från Sverige, Tyskland, Somalien och ingen bryr sig ett skit
om vart du kommer ifrån. Ifall någon skulle säga något rasistiskt hade
andra sagt ifrån och det är bra.
Har du fått många vänner från Tamamläger?
Ja, men hade kanske kunnat ha fler ifall jag varit bättre på att hålla
kontakten. Tycker det är svårt att hitta svenskar som vill umgås. Har
en vän från ett Tamamläger.

Manuel ”Manne”

Manne har varit en del av Tamam i åtta år. Han deltagit på olika
aktiviteter, men har också suttit i Riksstyrelsen vid olika tillfällen. Det
senaste året har han suttit som suppleant i Riksstyrelsen för att vara
stöd till en ny styrelse. Han är med i Tamam Uppsala.
Har du varit med på Tamamläger förut?
Lite osäker på exakt hur många, det har blivit rätt många genom
åren. Kan vara tio läger eller fler.
Finns det något läger som du kommer ihåg extra bra eller
mycket?
Det här, för det är nu. Haha, nej men, jag kommer ihåg ett läger när
vi åkte till Tänndalen och åkte skidor. Det var extra roligt eftersom jag
tycker det är kul att testa nya saker och göra nya saker och ovanliga
saker. Det var också kul att se folk som aldrig åkt skidor förut få lov
att testa på det och att se att en del har börjat åka skidor efteråt
också.
Vad tycker du är det som är bra och roligt med att åka på läger
med Tamam?
Öppenheten, alla är välkomna oavsett bakgrund, erfarenheter och
egenheter. Jag tycker att det är en inspiration till hur samhället borde
se ut. Det könns kravlöst. Minns en hur två EVS-praktikanter som kom
direkt från Albanien var med på ett Tamamläger och att det blir snabb
och bra Integration. Är så integration borde fungera.
Finns det något som är mindre bra?
Det kanske har lite med Tamam i stort att göra, men att känslan finns
där och viljan men det är inte jättestort fokus
på prestation och resultat alltid vilket gör att
det känns som att sakergår för långsamt framåt.
Vad tycker du är bra med det här lägret?
Att det har varit bra stämning. Det har varit
rätt luftigt och flexibelt schema så att det
funnits utrymme till att bara umgås och lära
känna varandra också.

Intervjuerna är baserade på anteckningar jag gjort, men det är
möjligt att en del formuleringar har blivit aningens förändrade för att
jag inte minns exakt vilka ord alla använder. Intervjuen med Ali är
också översatt från engelska till svenska.

