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Rysslandsfödda fördubblar sig   i Malmö
På tio år har de blivit dubbelt så  
många – Malmöborna som är födda  
i Ryssland. Vi har pratat med en av 
dem om livet i Malmö.
MALMÖ. Alevtina Nagel, 25-
årig lärare i engelska, kom 
från Moskva till Malmö år 
2012, tack vare kärleken 
och danska immigrations-
regler.

Sin danske man Mikkel 
Nagel mötte hon på uni-
versitetet i Moskva. Men 
dansk lag förbjöd flytt till 
hans Köpenhamn, så det 
blev Malmö.

– Jag trivs och vill stan-
na här i Malmö, försäkrar 
Alevtina.

Men det är helt olikt for-
na hemstaden i Ryssland.

– Det är så litet. Jag har 
svårt att vänja mig. Men 
folk är vänliga. När jag 
åker till Ryssland får jag 
påminna mig om att inte 
le, det skulle verka kon-
stigt där.

I Malmö uppskattar hon 
närheten till havet. Ljudet 
av måsar och havsdoften 
hade hon inte i Moskva.

Finns det något i Malmö 
som påminner om Ryssland?

– Nej.
Vad saknar du mest?
– Mat. Det finns inte så 

många sorters kefir eller 
keso.

Alevtina skulle  också kunna 
tänka sig att trängas i lite 
större folkmassor än Mal-
mö vanligtvis erbjuder.

– Jag tror det finns tre 
museer i Malmö. Jag har 
besökt alla och skulle vilja 
ha många fler.

Hon saknar också balett 
och vill se mer klassisk tea-
ter, inte bara samtida pjä-
ser.

Det betyder inte att det 
saknas kultur på ryska. 
Föreningen Skruv erbju-
der en bred gemenskap (se 
texten till höger).

– Jag arbetar på deras 
dagis om söndagarna. Bar-
nen får prata ryska och 
lära sig sånger och annan 
rysk kultur.

Samtidigt undervisar 
hennes man Mikkel svens-
ka och danska män i ryska 
språket.

– Så att de kan förstå 
sina barn, säger han.

Deras egen  elvamånaders-
dotter Sofia lär sig danska 
av sin far och ryska av sin 
mor. Svenskan får kanske 
sin bästa chans när hon 
börjar i förskolan.

Vad är bäst med Malmö?
– Byråkratin. Den vill 

verkligen hjälpa till.
Vad är sämst med Mal-

mö?
– Bristen på vänner. De 

första sex månaderna var 
hemska. Men jag träffade 
lite folk när jag läste svens-
ka och andra studier. Och 
på Skruv, förstås.

Känner du igen en ryss på 
en gata i Malmö?

– Ibland ser jag personer 
som jag tror är ryssar.

Hur ser de ut?
– Alla ryska flickor har 

klippt lugg, smink och 
höga klackar hela tiden. 
De är ofta lite elegantare 
än svenska flickor. Ryska 
män ofta är en aning min-
dre välvårdade än svenska.

På en punkt till är livet  
i Malmö ovant.

– Jag vill ha kalla vintrar 
och snö, och sedan riktigt 
varm sommar. Här är det 
lite samma väder hela året.

TEXT: MIKAEL 
ANJOU
mikael.anjou
@city.se

FAKTA
Fler som blir fler
Malmöbor, födda i Ryssland
År 2005: 315 personer.
År 2014: 626 personer.

Folk från andra länder som 
fördubblats i antal sedan 
2005 i Malmö:
Afghanistan, Albanien, Arme-
nien, Azerbajdzjan, Bangla-
desh, Belgien, Brasilien, 
Elfenbenskusten, Ghana, Ir-
land, Israel, Jamaica, Jemen, 
Jordanien, Kamerun, Kanada, 
Kazakstan, Kenya, Kina, Ku-
wait, Libyen, Litauen, Marocko, 
Mexiko, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistan, Slovakien, Soma-
lia, Syrien, Tjeckien, Tunisien, 
Uganda, Ukraina, Uzbekistan, 
Venezuela, Vitryssland.

Länder som minskat  
kraftigt:
Finland och Laos. 

Malmöbor som är födda i 
Irak, dåvarande Jugoslavien, 
Danmark, Polen, Bosnien och 
Hercegovina var de största  ut-
landsfödda grupperna i Malmö 
förra året.

n Alevtina Nagel kommer 
från Ryssland men bor 
i Malmö. Mycket är olikt, 
men hon trivs. 
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”Hennes 
ansikte  måste 
vara attraktivt.”
I EN INTERVJU MED BRITTIS-
KA BBC FÖRKLARADE DALAI 
LAMA VILKA KRAV HAN HAR 
PÅ SIN EFTERTRÄDARE OM 
DENNE BLIR EN KVINNA.

 CITY

... kronor får en man som sat-
tes i fyllecell i Malmö i ersätt-
ning från polisen – eftersom 
poliserna glömde att de lagt 
hans mobil och andra värde-
saker på biltaket innan avfärd. 
Prylarna försvann under resan. 

7 030 
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MALMÖ. En privatperson 
misstänkte att ett barn 
for illa och larmade  
socialen.

Men anmälan glöm-
des bort och blev lig-
gande i tre veckor. 

Åttaåriga Yara i Karlskro-
na slogs ihjäl i sitt hem på 
valborgsmässoafton förra 
året. Fallet har väckt stor 
uppmärksamhet och so-
cialtjänsten i Karlskrona 
kommun har fått hård kri-
tik för att de inte agerade 
tillräckligt snabbt, bland 
annat missades en oros-

anmälan via fax. Nu har 
social tjänsten i Malmö 
också glömt bort en an-
mälan. I februari i år miss-
tänkte en privatperson att 
ett barn for illa och larma-
de socialtjänstens jour.

Jouren skickade vidare 
larmet till stadsområde Sö-
der. Men där glömdes det 
bort och upptäcktes inte 
förrän efter tre veckor.

Misstaget bedöms som 
allvarligt eftersom larmet 
”kunde ha inneburit risker 
för barnet.”

ANDREAS PERSSON

Soc-larm missades MALMÖ

Orm-post  
i strumpa
■nDet var ingen ”levande 

strumpa”, som transport-
firman hittade under en 
rutinkontroll av ett paket. 
Det var en socka med två 
kobror. Det var på onsda-
gen som en man i 35-års-
åldern stegade in på konto-
ret för att skicka ett paket 
till Mexiko.

Polis tillkallades och 
mannen misstänks nu för 
en rad brott: Djurplågeri, 
försök till smuggling, och 
framkallande av fara för 
annan.  CITY

MALMÖ

Malmö vill  
ha undantag
■nMalmö stad vill tillsam-

mans med Stockholm och 
Göteborg få undantag från 
Migrationsverkets fördel-
ning av barnen med hän-
visning till att trycket är så 
stort där, rapporterar SR 
Ekot.

Malmö stad är även så 
kallad transitkommun dit 
barnen anländer innan de 
får kommunplats – 46 pro-
cent av barnen anländer 
till Malmö. 

 CITY
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Alkohol kan  
skada din hälsa.
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FRÅGA EFTER VINET I DIN BUTIK 
ELLER BESTÄLL PÅ SYSTEMBOLAGET.SE

99 kr, 750 ml  |  Alk 12 % 

Art.nr 72065  |  Giertz Vinimport

NYHET!

Le Mondial du Rosé 
2015

Dina Viner Professional Edition,
nr 14 2015

Silvermedalj

Friskt mousserande rosévin. 
Perfekt som aperitif, till 

plockmat, fisk och skaldjur. 
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NYHETER I KORTHET

Rysslandsfödda fördubblar sig   i Malmö
MALMÖ. Rysktalande från 
stora delar av Skåne 
träffas i föreningen 
Skruv, som har sina 
flesta aktiviteter  
i Malmö.

– Det är en kulturförening, 
inte en invandrarförening, 
betonar ordföranden Lidia 
Elfstrand.

Sällskapet för kontak-
ter med Ryssland, Ukraina 
och Vitryssland har över 
200 medlemmar som äg-
nar sig åt att bevara och 
föra vidare den ryskspråk-
liga kulturen. Tanken är 
att politiken ska stanna 
utanför dörren. Mycket av 
föreningens verksamhet  
äger rum på söndagar.

– Då kommer 70 barn 
från olika håll i Skåne ef-
tersom deras föräldrar inte 
vill beröva barnen deras 
ryska kultur och språk, för-
klarar Lidia Elfstrand.

Eller rysk etnokulturell 
fostran, som det kallas på 
hemsidan.

– Det vi saknar är ungdo-
marna i åldern 12–25 år, 
säger Lidia Elfstrand.

Föreningen ordnar träf-
far kring ryskspråkig lit-
teratur, där man både kan 
läsa och själv skapa. Man 
kan delta i den turnerande 
sånggruppens Slavenkas 
arbete och en blandning 
av andra möten. Skruv ord-
nar också mer sociala eve-
nemang. Nyårsfesten är ett 
av dem, nästa gång den 9 
januari.

I Malmö finns 2,7 ryskfödda 
kvinnor per ryskfödd man.

– Det är också fler kvin-
nor än män i föreningen 
och de är mer aktiva.

Orsaken till det vill Li-
dia Elfstrand inte speku-
lera om, men avvisar inte 
tanken att kvinnor är mer 
benägna att gifta sig utom-
lands än män.

 MIKAEL ANJOU

Skruv är 
Malmös 
ryska nav

Mejl annons: info@city.se Telefon annons: 040-28 17 60.
Vd: Pontus Bodelsson. Tryck: BOLD/Sydsvenskan Tryck AB. 
Antal läsare (Orvesto 2013): 121 000 (City totalt: 175 000).

NINA PERSSON SKÅNE-PRISAD
■■■■ Igår hyllades Nina Persson vid en gala där hon tilldelades det allra första Skåne Music 

Award. Musik i Syd och Musikhögskolan delar tillsammans ut priset. FOTO: LARS BRUNDIN
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