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Hos familjen Falck har det alltid funnits ett 
intresse av möten med människor från andra 
länder och kulturer.

– Det började med att min fru var 
utbytes student i England under sin 
gymnasie tid. Sedan har vi under årens lopp 
varit i kontakt med syskonen i den familjen. 
Vi har besökt dem och de har besökt oss. 
Sedan har vi haft egna utbytesstudenter från 
Chile och Frankrike, berättar Håkan som 
till vardags arbetar som chef för Kontoret 
Tillväxt och utveckling.

INFORMELLT GUIDANDE
I januari i fj ol tog familjen ett nytt steg då 
man engagerade sig som fl yk-
tingguider och blev vägvisare för en 
familj från Syrien. 

– Vi såg en annons i tidningen 
och tyckte att det lät spännande. 

Flyktingfamiljer och blivande 
guider kallades till en lokal i Troll-
hättan, där själva kontaktförmed-
lingen genomfördes.

– Det var väldigt informellt, 
nästan som dejting. Den här familjen valde 
oss. Vi har senare frågat dem varför – och fått 

Familjen Falck guidar syrisk familj

Vi kan alla hjälpa till på olika 
sätt för de nyanlända. Håkan 
Falck och hans fru valde att 
bli fl yktingguider.
   – Jag är nyfi ken på 
människor och kulturer 
generellt sett, men tycker 
också att vi har ett ansvar, 
säger han.

till svar att de gjorde det eftersom både min 
hustru och jag var på plats, vilket de tyckte 
visade på ett stort intresse från vår sida.

STORT ANSVAR
För familjen Falck har det varit 
både självklart och givande att 
engagera sig som guider.

– Jag tycker att vi alla har 
ett ansvar. De har sina skäl att 
komma hit, men för mig handlar 
det inte enbart om empati, utan 
också om rationalitet. Om vi 

nu tror att det är en belastning för oss om 
människor fl yr hit – så blir det bara värre 
om vi inte hjälper till och skapar förutsätt-

ningar för dem att fungera i vårt samhälle, 
säger Håkan.

Själva guidningen av familjen Bayramshi-
an från Aleppo har inte bestått av formalia 
eller vägledning gentemot myndigheter, 
utan fokuserat på mötet mellan människor.

– De har blivit våra vänner. Vi tänker 
inte så mycket på att de är fl yktingar. Vi 
umgås och berättar hur det fungerar i vårt 
land, hur det fungerar i vår familj. Det har 
varit väldigt berikande.

Fotnot: Trollhättans Stad driver projektet 
Flyktingguide tillsammans med Integra-
tionsforum. Är du nyfi ken på att veta mer? 
Kontakta Asbed Kurdian, 
0520-49 70 70 

GUIDADE.
Familjen Bayramshian kommer från Aleppo i Syrien. De bor numer i Trollhättan och har tack vare projektet Flykting-
guide blivit goda vänner med familjen Falck.  Från vänster: Garo, Mamma Rozett, Arras och pappa Avagim.

Håkan Falck.


