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TROLLHÄTTAN

Blågula hjältar i Trollhättan – stort
evenemang mot rasism

ALHAJI JENG (TILL VÄNSTER) VAR I VECKAN I TROLLHÄTTAN, TITTADE PÅ LOKALEN OCH PLANERADE
TILLSAMMANS MED VICTOR BUCHIM, IDROTTSKONSULENT PÅ STUDIEFÖRBUDNET SISU, PER OLOFSSON,
VERKSAMHETSANSVARIG PÅ NOVA MAT & MÖTEN, EMA ENDERLEIN FALL, ORDFÖRANDE FÖR
INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM OCH ELIN NILSSON, PROJEKTANSVARIG PÅ
ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN FYRBODAL. (BILD: INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM)

Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån
Fyrbodal har bjudit in tre elitidrottare från de uppmärksammade
filmerna Blågula Hjältar, som Sveriges Television har visat i fyra
avsnitt.
Lisbeth Bengtsson
TROLLHÄTTAN
– Vi förbereder ett stort evenemang som vi kostnadsfritt bjuder in
fotbolls- och friidrottsklubbarna i Fyrbodal till. Vår förening arbetar mot
rasism och för demokrati och alla människors lika värde. Med detta
evenemang vänder vi oss främst till ungdomarna och deras ledare, säger
representanter för Integrationsforums styrelse.
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Filmerna handlar om svenska, svarta elitidrottskvinnor- och män, som
har jobbat hårt för att uppnå sina mål, men som alla har blivit utsatta för
rasism i någon form.
Evenemanget som Integrationsforum bjuder in till, går av stapeln 4
december på Innovatumområdet.
Till Trollhättan kommer då Alhaji Jeng, som var programledare för tvprogrammen Blågula Hjältar. Han är före detta stavhoppare med massor
av SM-medaljer inomhus och utomhus och silver i inomhus-VM i Moskva
2006. Han är numera expertkommentator när SVT sänder friidrott.
Madelen Janogy kommer också. Hon är första svarta kvinnan i svenska
damlandslaget i fotboll och gjorde fina insatser i OS i Tokyo i somras, där
hon till och med gjorde mål. Till vardags är hon målfarlig anfallare i
Hammarby IF och tillsammans med landslaget jobbar hon just nu hårt
med kvalet till VM 2023.
Tredje personen är Tobias Sana, som är mittfältare och vice lagkapten i
IFK Göteborg. Han har spelat i Qviding, Malmö FF, svenska landslaget och
Ajax, där han redan i debuten gjorde två mål och blev utnämnd till
matchens spelare.
I veckan var Alhaji Jeng i Trollhättan och tittade på lokalen, som
Integrationsforum har bokat på Innovatum. Föreningen har också inlett
samarbete med Sisu, som är idrottens studieförbund.
Fotnot: Filmerna kan man fortfarande se om man söker Blågula Hjältar
på SVT Play.
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