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Syrianer i nöd och lust
Som elvaåring frågade Gabriela sin far om hon var
utlänning eller svensk. Svaret blev att hon aldrig kan
bli svensk, hur mycket hon än försöker. Idag lever hon
med värmländske Jonas – och har upptäckt hur många
gemensamma värderingar och tankar de har.

tager
du
detta
land

Tager du detta land innehåller tillbakablickar i text
och bild från de två tidigare böckerna om de syrianer,
som från mitten av 1970-talet gjorde Sverige till ett av
sina nya hemländer. Som en följetong får vi följa några
syrianska familjers väg in i det svenska samhället.
För att skapa sig en framtid var syrianerna tvungna
att lära sig det svenska från grunden. De har sett det
nya landet med andra ögon, sett möjligheter. Genom
hårt arbete har de skapat förutsättningar för den
kommande generationen att etablera sig i det svenska
samhället, många som politiskt förtroendevalda, framgångsrika företagare, prisbelönta forskare.
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I och med denna bok avslutas nu den längsta dokumentation som gjorts av någon invandrargrupp i Sverige. Läsaren
får en spegling av och en ny syn på svensk kultur – ett sätt för andra
svenskar att se sig själva. Boken ger en personlig och tydlig bild av integration och etnisk mångfald, och den ökar vår kunskap som motvikt till
den okunskap som bidrar till främlingsfientlighet.
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Staffan Ekegren är författare, reporter och dramatiker.
Tager du detta land är hans tredje bok om syrianer i Sverige. Tillsammans med tidigare utgivna, Slutet på en resa,
början på en resa och Den andra resan – femton år med
de nya svenskarna, slutför han nu denna dokumentation.
Lasse O Persson är frilansfotograf med lång erfarenhet
av fotografiska uppdrag inom bl a dagspress, information,
porträtt, musik- och teatergrupper. Han har medverkat i
böcker och utställningar, bland annat Sekelskiftets barn,
också den tillsammans med Staffan Ekegren
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