
Textsammanfattning av Rabita Kerimo 
 
Lars 
välkomna till podden, det är mycket i huvudet och idag är vi på en plats 
som dagens gäst har valt. Dagens gäst är Rabita Kerimo och varje gäst får 
bestämma en plats i dagens plats kan vara lite svår, eftersom det kanske 
inte är exakt en plats, utan det är kanske mer ett begrepp, en del kallar det 
för en drömfabrik. En del kallar det för en plats att bara må bra och så 
vidare, men i slutet av programmet kommer att få berätta vart vi är och gör. 
Själv heter jag Lars Ahlin kulturmäklare och är en gammal Södertäljebo, 
jobba med Kultur 365, Södertälje kommun, välkomna. Vi har träffats förut, 
och då har det ju varit genom framförallt dina fantastiska insatser du gör 
inom Ikoro. 
Kan du berätta vad där Ikoro betyder? 
Rabita 
respekt på assyriska Jag tänkte jobba med äldre människor, och vad 
behövde jag undersökt färdigt? Jag tänkte att de behövde kärlek, respekt 
och värdighet. Först sedan när jag har träffat med gruppen, de var bara 11 
Pers, nu har mer än 200 medlemmar. Ja i stora kyrkan i Södertälje, Sankt 
Jakobs katedral. 
Lars 
Hur länge har du haft Ikoro? 
Rabita 
Det ska bli 8 år. 
Lars 
Ni har samlats på samma plats hela tiden rummet, en våning upp i er 
kyrka. 
Rabita 
Ja vad härligt, men vi är mycket utflykter också inom Sverige, sista året. Vi 
är lite större faktiskt för än för 9 år sedan. Vi var i Libanon med 47 kvinnor 
förra året. Vi hade en drömresa. Allt gick jättebra, vi alla var jättenöjda. De 
har väntat länge på den resan, därför mer nervös för att de ska träffa sina 
rätt, kanske pappa, Hur ser huset ut nu. Det var jättespännande drömmar. 
Vi har bilder på vår Facebook sida. 
Lars 
Har alla dina gäster Facebook? 
Rabita 
Nej, tyvärr, några av dem har, men en del är rädda, några är lite aktiva, 
men de går in och tittar och de vågar inte gilla. Jag säger om ni kan gilla 
dem, men deras familjer, deras barn, deras barnbarn följer oss. Det blir 
spännande faktiskt. 
Lars 



Hur bor dina gäster egentligen? Här bor de i väldigt mycket med 
generationer. Min bild är att dina gäster bor med flera generationer är flera 
generationer som bor hemma. Stämmer den? 
Rabita 
Förut var det så här, men nu, det finns några som bor i deras barn, deras 
barnbarn. Men nej, många av dem ensamma. De bor ensam i en egen 
lägenhet är det okej. 
De som kommer till mig de bor i lägenhet, de bor inte i huset 
Det kanske vore trevligt att någon gång när man hamnat där att kunna göra 
något besök, tillbaks är en grupp jag ibland pratar med deras barn.  
Jag vet att det är svårt varje gång, men kan hämta dem en månad en gång 
i månaden för att de ska träffa gamla kompisar. Min går upp och mest av 
pratar assyriska, och nästan alla kommer samma områden. Turkiet Syrien. 
De känner varandra, de skrattar. Det är samma grej de gråter tillsammans. 
Det är därför de har gemensamma språk. De förstå varandra. De måste 
kämpa och kämpa rätt mycket. Jag kämpar jättemycket för att vi ska göra 
något bättre till äldre människor. De behöver de förtjäna det. 
Lars 
Nu är det Corona som härjar. Innan så pratar du om att du fick stänga ner 
Ikoro, när du stängde ner lite tidigare än vad kyrkan gjorde. Hur är det här 
nu för dina nästan 200 äldre, som inte får komma till dig mer och träffas? 
Rabita 
Jag tänkte jättemycket att vad kan jag göra till dem? Jag vet att många som 
är ensam och man besöker barnen köper deras grejer, men det hjälper 
inte. De vill prata, de vill umgås efter tre veckor. Jag tänkte jättemycket. 
Vad kan jag göra? Telefonen används mycket. De ringer ibland. Vi pratar 
med varandra. Vi har gjort telefonkedjor. De längtar jättemycket mycket 
faktiskt och väntar jättemycket. Hoppas att vi kan öppna försiktigt i 
september. Jag kan börja smågrupper delar de. Jag vet inte exakt.   
Lars 
Ju upplever jag det i alla fall att det är just den här gemenskapen att få 
finnas med i ett sammanhang. 
Rabita 
Det är jätteviktigt. De sade till mig att vi har minskat tack mediciner när de 
började med Ikoro. Ja, då de kommer ser när vi var hemma. Vi hade 
värkar, vi hade ont i hela kroppen, men efter vi börjat. Vi känner inte den 
och den när vi vaknar. Vi förbereder oss, vi klär oss, vi väntar att vi ska 
komma ut och träffa kompisar. Det blev det andra spelet också. Jag tänker 
att det bra till deras minne. 
Lars 
Vad gör ni på IKoro? 
Memory körde på projektorn stora duken. Vi har bingo. Jag jobbar mycket 
hellre med en gång också för att spela det gamla sättet när man rullar och 
rullar. Men är jag märkte att många av de analfabeterna i min grupp? Jag 



märkte att när jag ser siffrorna – de förstod inte då jag hade en som jobbar i 
kyrka. Han var duktig såna grejer. Jag har sagt till honom att kan vi inte 
göra något, att vi ska se skärmen på skärmen sedan han har fixat, faktiskt 
Ikaros bingo pratar serie och svenska siffrorna på svenska det, det vet du 
när jag märker att många började känna siffrorna. Det jag sett den här 
utvecklingen att de började känna siffrorna ibland när jag för lite 
hjärtproblem så har jag också teknik.  
Vi vi dricker kaffe, det är ibland en smörgås. jag tänker på deras hälsa – jag 
köper bröd, annars ibland gör mat också är mycket möjligt i kyrkan, ibland 
när jag beställer annars gör lätt som sallader. Vi har stora familjer och vi 
har stor kärlek inom Ikoro. 
Lars 
Hur kommer de äldre dit. 
Rabita 
Många av dem kommer kommunalt med bussar. Jag var jätterädd att 
någon, för när man om när man är gammal, man behöver mera håll, då har 
det varit svårt för mig och hela tiden att tvätta händerna och gå vilse. Men 
då tänkte jag nej, vi ska stänga och se situationen, men det gick bra. Alla 
våra medlemmar är frisk och de sitter hemma och väntar. Jag hoppas att 
deras hälsa klarar till tills vi öppnar igen. 
Lars 
Du har också upplevt det här med sorg, att förlora någon nära som jag 
antar att dina gäster har förlorat. Det är jättesvårt att prata om vi har en 
schablonbild att just att kanske just svenskar har väldigt svårt att prata just 
när folk går bort. 
Rabita 
De pratar därför mer normal och för förvånar mig, men livet, ja, accepterar 
lättare än många av dem har förlorat sin man sin mamma, pappa, syskon 
till dem och många av dem förlorat sina barn. Det är en stor sorg som folk 
vet har förlorat jättemycket. Här kanske vi levde inte denna tiden, men 
ändå, vi har hela tiden hört hur de levde förr i tiden.  
Det finns hemska historier, vi sitter o0ch pratar om detta. Vi ville inte denna 
tiden ändå. Vi lever den när sorgen fortfarande. 
Lars 
Hur hanterar vi sorg? Det har ju också gått igenom att förlora en nära vän, 
min son, det här liksom att hur man hanterar sorg kan vara på så väldigt 
olika sätt, och det finns ingenting som är det får man ju lära sig. Det är 
ingenting som är rätt och fel. Hur man hanterar en sorg? Hur hanterar dina 
gäster detta? 
Rabita 
Hantera det genom att vi är djupt troende, tänker att de troende blir lite 
lättare. De ser att Gud, men till mig var ett tips tills nu nästan fyra år gick. 
Jag förlorade min man, min kamrat. Det är jättesvårt. Det finns inte en 
formel att man ska hur man ska försätta, men ibland tyst vissa dagar. Nej, 



jag kan inte fortsätta leva livet, men andra dagen, jag säger nej måste jag 
har barn och barnbarn.  här Ikoro som ser mig som mamma. Jag måste 
försätta – och jag måste göra bra grejer. Då blir det ibland blir det lite 
lättare. Annars finns inte former. Det är svårt tills det den här sorgen går till 
vi den med mig.  
Det är nu också blivit några dagar, allt är svart, men sedan kommer så den 
jag tänker så när jag gör bra grejer. Om vi säger så här när allt går upp. 
Minst tio gånger de flyttade från land till land, Jag vill att de som lyssnar 
och tänker lite när man lämnar allt annat annan land, kan inte språket, kan 
ingenting. De börjar leva där efter några år slutar igen där och då många av 
dem har inte fått möjlighet att läsa och skriva. De har inte möjlighet att inte 
låta det finns jätteduktiga människor med dem, men de har inte fått därför 
när de kom i Sverige, och många av dem kunde inte lära sig språket nu 
med ett nytt. Därför kämpar jättemycket för att ge lite glädje till dem. De har 
levt nästan hela sitt liv, Jag vill ge lite bättre grejer. Många av dem kanske 
har inte varit i restaurangen. Jag fixar programmet, går till restaurangen. Vi 
äter tillsammans. Det kan man tycka att restaurangen är lustig. De har inte 
utbildning och den jobbet faktiskt, men nu är jag här hjärta och hjärna. Jag 
vill hjälpa dem med. Jag vill inte vara negativt. Jag ser inte gammal dam 
varje gång när de kommer kramar eller hälsar. Det är sant. Jag pratar med 
dem. Hur mår barnen om de här sjuka om de?  
Hon bryr sig om personal inom äldreomsorgen och pratar om där de har 
hemtjänst. När man är på ett äldreboende viktigast tycker du att de kan. 
Eller de visar när vi lyssnar mina medlemmar, de stressar jättemycket om 
dem när de pratar och ser, och de känner inte den kärlek, respekt och 
värdighet. De tre orden måste på något sätt kanske de ska gå till 
utbildningen att lära dem. Det viktigaste är att medicinen viktig är att maten 
är trygg. jätteviktigt till äldre människor. De kommer de stressa. De lyssnar 
vi inte oss och ibland. De förstod inte varandra heller. När jag hörde att 
karriären har han bedrivit fasta nät via Facebook. Jag blev jätteglad när 
man skulle göra vikarier till fast personal. De kan inte hinna känna 
personen, de måste känna. Personen behöver kanske lite kärlek, en liten 
kram till dem. 
Lars 
Frågor kort alla gäster ska få ta välja ett spelkort här med en liten fråga 
bakom varje år får du välja något jag säger. Frågan är: Det är viktigt för dig 
att dina vänner tycker ungefär som du, om det mesta. Eller gillar du 
oliktänkande snarare oliktänkande?  
Rabita 
jag tänker att man inte utvecklas om man har lika tankar.  
Lars 
Ja, då får du faktiskt berätta var även någonstans. Vad är platsen. 
Rabita 
Vi är i min trädgård. 



Lars 
Då avslutar vi dagens podd som vanligt med att höra tankar från äldre, som 
sedan har gjort det till en dikt Kultur 365 samlar in dessa på äldreboende 
och dagverksamheter i Södertälje i februari och alla dikter finns att lyssna 
och titta på vår hemsida. Den har skrivits av Lottie på Ljungbacken och 
läses av Margareta Lithén. 


