
Nyfiken på



VärldeN är full aV talaNger
Vägen till integration går genom 
Faluborna. Genom personliga kon-
takter kan nya falubor och nya 
svenskar börja bli en del av sam-
hället. Målet med projektet är att 
få faluborna att öppna dörren och 
träffa en ny person med intressen, 
drömmar och talanger. Vem kan 
låta bli att bli nyfiken då?
 Tillhörighet är viktigt men den 
ska skapas utifrån individuella för-
utsättningar. Varje enskild män-
niska har något att berätta. Det vill 
vi lyfta fram. Välkommen att följa 
med på resan mot en mer spän-
nande värld!

amel mujic

Olikheter ger dyNamik
Det bästa med mitt uppdrag är 
mötet mellan olika människor. 
Jag har förmånen att träffa många 
olika personligheter med vitt skiljda 
åsikter, erfarenheter och bakgrund. 
Den påfyllning av energi och inspi-
ration det genererar är helt fantas-
tisk! Jag brinner för att Falun ska 
fortsätta vara en intressant, dyna-
misk plats där mycket händer. Det 
är en utveckling som aldrig får av-
stanna. För att det ska lyckas behö-
ver vi hjälpas åt, fylla på, ta in. Släpp 
fram din nyfikenhet!

jONNy gahNshag
Kommunalråd



jag kOm till paradiset
utaN att dö!”
Ziba Hussaini har gjort en resa som 
ingen människa ska behöva upp-
leva, men genom allt lyser hennes 
styrka, mod och målmedvetenhet. 
 - Sverige är mitt turland! Här får 
jag studera, jobba, ta körkort. Jag 
har köpt en egen bil och kan köra 
vart jag vill. Nu ska jag utbilda mig 
till socionom eller barnmorska. Jag 
har lärt mig svenska genom att täv-
la med mina barn; jag ville lära mig 
fortare och mer än dem så att de 
alltid ska kunna fråga mig om råd.

Ziba

sOcial NätVerkare med
haNdelsdrömmar
Människors möten, fotboll, matlag-
ning och business är vad 22-åring-
en Abdinasir på allvar brinner för. 
Framtidsdrömmen är att utbilda 
sig inom internationell handel och 
starta eget.
 I Eskilstuna har han startat en 
förening som arrangerar allt från 
läxhjälp och nattvandring till jour-
telefon och sykurser. Nu har han 
startat motsvarande i Falun. 
 - Alla människor har potential 
att bli så mycket mer tillsammans 
med andra. Det mänskliga mötets 
kraft är enorm. 

abdiNasir

”



supereNtrepreNör sOm alltid 
hittar Nya Vägar
Universitetsutbildad idrottslärare 
och baskettränare, officer, flertalig 
butiksägare, bilförsäljare och kläd-
grossist. Lägg till det lastbilskort, 
hjullastarkort, truckkort med mera. 
Mångsidig doer är bara förnamnet. 
Sarmad jobbar hårt och ser till att 
få saker att hända. 
 Sarmad kom till Sverige från 
Irak på julafton 2008. Hans fru och 
barn hade kommit redan 1,5 år tidi-
gare. Nu är målet att få ett fast jobb.

sarmad

”jag älskar att träffa
mäNNiskOr!”
Mayar är en samhällsengagerad 
frihetskämpe som älskar friluftsliv, 
kultur och framför allt mötet med 
andra människor. Med universitets-
utbildning inom handel och ett fri-
sördiplom från sitt tidigare liv i Iran 
har Mayar en bred bas att stå på. 
 - Jag älskar människor! Jag vill ha 
ett socialt yrkesliv där jag kan hjälpa 
andra. 

mayar 
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