
Väskan reser ut i Europa 
 
Dragan Dobromirovic är en av eldsjälarna bakom stumfilmen ”Väskan” som tog sig till 
final i den europeiska tävlingen ELAC i konkurrens med 34 bidrag från nio olika länder 
om bästa samhällsinsatsen för äldre invandrare. 
Väskan kommer att visas vid prisceremonin i Bryssel. Det är bra för Göteborg, säger 
Dragan som jobbat i många år med integrationsfrågor. 
– Men jag har slutat att tala om integration. Det handlar om gemenskap, 
hänsynstagande och att ta hand om samhället tillsammans, säger Dragan. 
 
 
I början av januari åkte Dragan Dobromirovic, förste vice ordförande i Regional-SIOS 
Göteborg i Västra Götalandsregionen, ett samarbetsorgan för etniska organisationer i Västra 
Götaland, tillsammans med Lena Salo och Borghild Håkansson från Göteborgs Stad till 
Bonn. De for för att träffa juryn för den EU-sanktionerade tävlingen och berätta om projektet 
”Väskan – en film att inte bli rädd för” och om allt arbete som så många seniorer i Göteborg, 
infödda såväl som invandrade, lagt ner tillsammans på filmprojektet. 
I februari utses vinnaren vid en ceremoni i Bryssel i tävlingen som heter "European Local 
Authorities Competition on Good Practise on the Support for Migrant Elders Initiatives" 
(ELAC) som syftar till att förbättra förhållandena för äldre invandrare. 
 
Väskan är ett projekt som visar upp en närmast unik bredd när det gäller samarbete. Över 25 
olika myndigheter, organisationer, föreningar och enheter i Göteborg och Västra Götaland har 
samverkat kring stumfilmen som är 20 minuter lång och har textats på tolv språk. Väskan 
kommer tillsammans med ett studiematerial kring trygghets- och mångfaldsfrågor att spridas 
till samtliga kommuner i Västra Götaland samt till invandrar- och pensionärsorganisationer. 
Det finns även tankar kring att låta filmen och studiematerialet bli information till nyanlända 
flyktingar i Västsverige. 
 
En forskningsstudie, som tagits fram i samarbete mellan Göteborgs universitet, 
Brottsoffermyndigheten och Göteborgs Stad, visar bland annat att äldre som råkat ut för brott 
inte alltid får det stöd de behöver. Många vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp och 
särskilt svårt kan det vara för invandrare eftersom språket kan bli en barriär. 
Väskan och studiematerialet lyfter fram konkreta praktiska frågor som stöd till brottsutsatta 
och möjligheter att förebygga brott, bränder och fallskador.  
När filmen hade premiär i november förra året kom över 800 pensionärer, personal inom 
äldreomsorgen och andra aktörer till biografen Draken i Göteborg.   
– Där visade också omkring ett femtiotal föreningar från olika länder upp sig och berättade 
om sina kulturer. Det var en fantastisk mötesplats, berättar Dragan. 
 
Han har själv lång och omfattande erfarenhet av integrationsfrågor på flera olika plan, både 
som politiker och fackligt aktiv och som privatperson. Dragan kom som 24-åring till Sverige 
1965 efter att ha vuxit upp under efterkrigstiden i ett fattigt Jugoslavien. Redan som tioåring 
fick han bidra till uppehället genom att pendla mellan skolgång och arbetet som fåraherde. 
Sett till hur Dragan har klarat sig i det nya landet Sverige, som han drömde om som ung, så 
förefaller han ha klarat av den egna integrationen helt på egen hand. 
Genom åren har Dragan haft många arbeten, politiska, fackliga och samhälleliga uppdrag av 
olika slag. När han kom till Sverige började han på Volvo, men han har också jobbat inom 
textilindustrin, på ABF och haft eget företag och jobbat i tidigare Jugoslaviska föreningen på 
distriktsnivå för att bara nämna några arbeten genom åren. 
Han sitter i dag, utsedd av den svenska regeringen, i Nämnden mot diskriminering 
tillsammans med justitieråd och en rad olika jurister. Han har varit nämndeman i många år i 
såväl tingsrätten som i hovrätten och fortfarande sitter han som nämndeman i 



förvaltningsdomstolen. Han har tidigare också varit ledamot av Kortedala stadsdelnämnd och 
Invandrarnämnden i Göteborg och sitter fortfarande med i regionfullmäktige i Västra 
Götalandsregionen som ersättare. Han är också ordförande i Patientnämnden i Göteborg, och 
som om inte det vore nog så tål det att berättas att han också startade Regional SIOS Göteborg 
i Västra Götalandsregionen, samarbetsorganet för etniska organisationer i Västra Götaland. 
Då blev han också organisationens förste ordförande. 
– Ja, det har väl blivit en del genom åren. Jag brukar säga att jag är en oerhört privilegierad 
människa. Det är aldrig ett arvode som är belöningen för ett arbete, belöningen är att få 
förtroende och att få vara med och jobba för samhället. 
Innan han lämnade Jugoslavien fick Dragan, den tuffa uppväxten till trots, till sist chansen att 
utbilda sig till skräddare och drömmen om att bli designer kunde utvecklas vidare i Sverige. 
Men det är naturligtvis inte alla som lämnar sitt land för en osäker tillvaro någon annanstans 
som det också går bra för. Det är Dragan väl medveten om. 
– Det är därför vi som på olika sätt lyckats klara oss hyggligt måste hjälpa andra. Det är också 
därför som det är så viktigt att jobba för att öka förståelse och respekt för varandras olikheter 
och att fokusera på det gemensamma som vi ska klara av tillsammans. 
– Det skulle verkligen vara bra för Göteborg om ”Väskan” prisbelönas i Bryssel så att Europa 
ser att vi gör ett bra jobb för äldre invandrare i Sverige och förstås också roligt för alla som 
kämpat så för att förverkliga filmen, säger Dragan Dobromirovic. 
 
Sonny Mattisson 
Göteborgs centrala brottsförebyggande råd, 
Tryggare och Mänskligare Göteborg 
 
 
Fakta om tävlingen ELAC: 
ELAC står för "European Local Authorities Competition on Good Practise on the Support for Migrant Elders 
Initiatives" och det är Rådet för Europas kommuner och regioner (CEMR) som har lanserat tävlingen i samarbete 
med Europeiska unionen Regionkommittén.  
Kulturell och etnisk mångfald med en åldrande befolkning ska ses som en möjlighet för Europas städer och 
kommuner. Så beskrivs integrations- och äldrefrågor officiellt inom EU. Man menar att kommuner och lokala 
myndigheter inom EU-länderna är viktiga aktörer när det gäller att förbättra livskvaliteten för sina medborgare 
och därför tror man på tävlingen i syfte att nå nyskapande initiativ kring integrationen av äldre invandrare.  
 
Fakta om projektet ”Väskan”: 
Projektägare för arbetet med filmen Väskan och handledarmaterialet till studiecirklarna är Regional SIOS i 
Västra Götaland (samarbetsorgan för etniska organisationer i Västra Götaland). 
”Väskan” har bekostats av bland andra Tryggare och Mänskligare Göteborg, Idrotts- och föreningsförvaltningen, 
Senior Göteborg, ABF, Arbetsförmedlingen kultur samt Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté.  
Filmen finns på tolv språk på samma DVD: svenska, finska, persiska, turkiska, arabiska, polska, spanska, 
somaliska, engelska, grekiska, italienska och SKB (serbiska/kroatiska/bosniska). Studiematerialet till 
handledarna för studiecirklarna finns på svenska och engelska. 
Nasrin Pakkho har skrivit manus och står också för filmande och regi. 
 
Samarbetspartners kring ”Väskan” 
Regional SIOS Göteborg i Västra Götalandsregionen (SIOS), Sveriges 
Pensionärsförbund (SPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska 
KommunalPensionärernas Förbund (SKPF), ABF Göteborg, Brottsofferjouren i 
Göteborg (BOJ), Arbetsförmedlingen Kultur Väst, Västra Götalandsregionen 
Folkhälsokommittén, Polismyndigheten i Västra Götaland, Räddningstjänsten 
Storgöteborg, Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad, Tryggare och 
Mänskligare Göteborg, Utvecklingscentret Senior Göteborg Göteborgs Stad, 
Jämställdhet- och mångfaldsgruppen Göteborgs Stad, Kulturförvaltningen 
Göteborgs Stad, Försäkrings AB Göta Lejon Göteborgs Stad, Förvaltnings AB 
Framtiden, Västtrafik AB, Göteborgs universitet Gothenburg Research Institute, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom projekt EFIS. 
 


