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MjölBy
Mohammad Rahbarzare
har bott i nio år i Sverige.
Och nästan lika länge
varit både asylsökande
och egen företagare.
Förra månaden var han
tvungen att avveckla
företaget.
Riksdagsledamöterna

Johan Andersson (S) och
Finn Bengtsson (M) be-
sökte på måndagen Mjöl-
by kommun för att träffa
Mohammad Rahbarzare
som väntar på utvisning till
Iran.
Även kommunpoliti-

ker Carina Jönsson (S) och
Monika Gideskog var med
påmötet. Båda två är väl in-
satta i Mohammads situa-
tion.

Flykten från Iran
Mohammad Rahbarzare

flydde 2004 från Iran där
han studerade och käm-

pade för mänskliga rättig-
heter. Flera av hans kompi-
sar som kämpade tillsam-
mans med honom råkade
illa ut. Därför lämnade han
hemlandet och sökte asyl
i Sverige där han också har
släktingar.
Han har examen som

textilingenjörmenhanville
börja jobbaså fort sommöj-
ligt och öppnade en video-
butik.
– Jag arbetade hårt.

Hade öppettider mellan
klockan 10och23varjedag.
Och jobbade ensam, fick
lite hjälp av min bror. Men
det gick väldigt bra för mitt
företag. Jag betalade skatt
och så småningom köpte
jag en bostadsrätt, berättar
MohammadRehbarzare.
Trotsatthan inteharper-

sonnummer lyckades han
få banklån och driva före-
taget. Under tiden fick han
Migrationsverkets beslut

omutvisning somhanöver-
klagade.

Avveckalade företaget
IMjölbyöppnadesdetyt-

terligare två videobutiker
så han sålde sin, och efter
bara en vecka öppnade han
en tobaksbutik. Den andra
butiken gick det också bra
för.Menislutetavförraåret
fick han ett nytt utvisnings-
beslut. Och sedan blev han
kalladtillpolisen.

– Jag fick veta att polisen
kan komma när som helst
och ta mig till förvar i Flen,
varefter jag skickas till Iran.
Jag oroade mig mest för
mittföretag.Vadskullehän-
damed det ompolisen bara
kommer och tar mig, säger
Mohammadochgråter.

Tagna av berättelsen
Förra månaden avveck-

lade han sitt företag och nu
är han arbetslös. Trots att

han inte ens vågar tänka på
att åka till Iran har han ald-
rig gömt sig för att undvika
utvisning.
Båda riksdagsleda-

möterna var tagna av Mo-
hammad Rahbarzares be-
rättelse.Menhanssituation
ärinteunik,fleraasylsökan-
demedvälfungerandeföre-
taghotasavutvisning.Före-
tagsamhet ”straffas”. Hade
han haft en vanlig anställ-
ning skulle han ha kunnat
stannakvar.
– Mohammad har gjort

rätt försig.Vimåstegåvida-
re och diskutera med Mig-
rationsverket det här be-
slutet. Men vi måste ock-
så se över lagstiftningen.
Regelverket är inte anpas-
sat till företagande, säger
FinnBengtsson.
Både han och Johan An-

dersson tänker fortsätta
jobba partiöverskridande
medfrågan.

ZENAIDAHADZIMAHOVIc

0142369626
zenaida.hadzimahovic@corren.se

lagstiftning

◆ Enperson somkommit
till Sverigesomasylsökande
ochsomharenutvisning i
grundenkan inteansökaom
attbytastatuspåsitt uppe-
hållstillstånd till egen företa-
gare frånSverige.
◆Manmåste åka till sitt

hemlandeller ett annat land
ochsökadärifrån.Detfinns
ingaundantag.
◆ Iran släpper inte inmed-
borgareutanpassvilket
Mohhamadsomkomillegalt
intehar.

KällA: MIGRATIONSVERKET

Hanhotasavutvisning
efter nio år i Sverige

MohammadRahbarzare grät när hanberättade sitt livs historia för riksledamöternaJohanAndersson (S) ochFinnBengtsson (M). Foto:JeppeGustaFsson

MohammadRahbarzarehar stödavMjölbykommun.HärCarinaJönsson (S),
kommunalrådet.

MohammadRahbarzare får stödavdiakonJanJohansson.

MANTORP
Skadegörelse, klot-
ter och inbrott har
drabbat Mantorp de
senaste dagarna.
Kyrkans hus i Man-

torp utsattes för skade-
görelse redan i torsdags
kväll, när någon krossa-
deenrutagenomattkas-
taenstengenomfönstret
på övervåningen samti-
digt som kören hade sin
övning.
Detärandragångenpå

kort tid som lokalen ut-
satts förskadegörelse.
Före helgen har ock-

så förskolan Vasa och
Vifolkaskolan iMantorp
klottrats ner. Polisen har
misstankar om vem gär-
ningsmannenär.
Förutom de två villa-

inbrott i Mantorpstrak-
ten som Corren berät-
tade om i går, har också
missionskyrkan drab-
batsav inbrott.
På lördagsnatten har

någon brutit sig in ge-
nom ett fönster i ytter-
dörren, sökt igenom
dokumentskåpochhurt-
sar på pastorsexpeditio-
nen, krossat dörrar och
brutit upp skåp i köket.
Nere i förskolelokalen
har en dator och en ipad
stulits.

Klotter och
inbrott
iMantorp

◆ Mjölby
Skapande fördaglediga
vuxna,tematräd,Ska-
parverkstan,Bondeg13
kl 13–15.30.
Bastu.Skogssjön
kl 14–19.
Babysång.Skänninge
bibliotekkl9.15.
Film. ”Medanårengår”,
Mjölbyfilmstudio,Saga-
biokl 18.30.
Ishallen.Allmänhetens
åkningmklubba13–
13.45.
Mat.Skolorna:Skink-
frestelse.Änggården,
Kungshöga,Boken:
Stektfläsk, löksås,po-
tatis ellerPastagratäng
mkycklingosenap.Bär-
kräm.Slomarp:Kropp-
kakormedskirat smörel-
lerBiffKöpenhamnmed
skysåsochkoktpotatis.

◆ boxholM
Tjejkväll.Frisyreromake
up,Fritidsgårdenkl 15–17.
Mat.Stenbockskolan:
Köttfärssås,pasta.Åsbo
skola: saknas.Äldrebo-
enden:Stekt strömming,
potatismoseller tomat-
soppa.Kräm.

◆ ödeshög
TräffaCorrens reporter
påkonditori lysing
kl 10–10.30.
CaféAtriumgården
kl 14–15.30.
NaturumTåkern.Barn-
stundmpyssel elmusik
kl 14–14.30.öppet 10–16.
Rödakorsetsmötes-
platsKupankl9–13.
Mat.Skolorna:Köttbul-
lar,potatis,sås.Äldrebo-
enden:Köttbullar,bruna
bönor,potatis.

Idag


