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Respekt, basket 
och gemenskap

TEXT ANDERS GOLIGER FOTO  

Basket är det bästa som finns 
enligt Redina Habtemariam 
och Nadia Dahir i Västra 
Hisingen Basket.
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Det är en kylig vårkväll i Biskops-
gården. Ali Tabrizi, som grundat 
föreningen Västra Hisingen 

Basket, tar emot i Sjumilahallen. Ali är 
själv uppvuxen i området, och berät-
tar hur viktig idrotten var under hans 
barndomsår. 

– Basketen var min trygga zon. Jag 
hade inget nätverk som kunde hjälpa 
mig att få ett jobb, så jag fick fixa mitt 
eget nätverk. Jag vill skapa det här för 
unga i Biskopsgården igen. En trygg zon. 

Idag arbetar Ali med socialt företa-
gande. Basketföreningen driver han på 
fritiden och ambitionen är större än att 
vinna matcher. Västra Hisingen Basket 
är lika mycket ett socialt initiativ som en 
idrottsförening. 

– När vi började var det skriverier 
om skjutningar i Biskopsgården, så jag 
myntade begreppet ”Sikta skotten mot 
korgen”. Vi har en tydlig värdegrund 

som går ut på att alla ska bli ambas-
sadörer för idrotten och visa respekt 
och ta ansvar. Vi ska återerövra ordet 
respekt från gäng och kriminella. Det 
handlar om enkla saker. Hur pratar vi 
med varandra i laget, med domaren? Att 
sköta vår fina hall, inte lämna skräp, och 
så vidare, säger Ali Tabrizi.

Ute på plan kämpar tjejerna. Redan 
efter första perioden har Kungsbacka-
laget kopplat greppet om matchen. 
Men Racheb, Larissa, Redina, Nadia, 
Elmina, Andjela, Sanja och Ena ger 
inte upp. Från kanten hejar tränare Jeff 
Torberntsson på sitt lag. ”Kom igen. Ta 
returen!”

– Basket är det bästa som finns. 
Ett lag som samarbetar. Vi kan peppa 
varandra om någon är nere, säger Redina 
Habtemariam. 

Zigereda Gebrehiwet, mamma till 

Redina, följer matchen från läktaren. 
– Jag blir stolt när Redina är säker 

på sig själv. Det är viktigast. Allt annat 
kommer sen. Basketen bygger den trygg-
heten, säger hon. 

Under 2016 har HSB Göteborg valt 
att tydligare stödja en utvald verksam-
het, istället för att som tidigare pytsa ut 
mindre summor av sponsringspengar till 
fler föreningar. 

– Vi tror att det kan göra mer skill-
nad. Dessutom är det en viktig del i vårt 
mångfaldsarbete. Genom samarbetet 
med Västra Hisingen Basket stöttar vi 
deras viktiga verksamhet samtidigt som 
vi lär vi känna framtidens nya HSB med-
lemmar, säger Cecilia Lööf, presschef på 
HSB Göteborg.

Västra Hisingen Baskets ambition är att 
ge unga en meningsfull sysselsättning 
och hjälp att ta ansvar för sina liv. För att 
hjälpa laget måste man sköta träningen. 
För att sköta träningen måste man sköta 
skolan, äta bra och sova bra. 

– Med stödet från HSB ska vi bland 
annat försöka fylla luckan som finns 
när skolan har slutat för dagen fram till 
träningar och matcher börjar på kvällen, 
säger Ali Tabrizi. 

Västra Hisingen Basket handlar om mycket mer än sport 
– och med stöd från HSB kommer verksamheten att 
kunna fortsätta att utvecklas. ”Det viktiga är inte att vinna. 
Det viktiga är att vi är ett lag som samarbetar och att 
ingen känner sig utanför”, säger Nadia Dahir. 

Tjejerna i Västra Hisingen Basket peppar varandra om 
någon känner sig nere. Föreningen innebär så mycket 
mer än sport – och med stöd från HSB kommer verksam-
heten att kunna fortsätta att utvecklas.
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Förening: Västra Hisingen Basket. 
Verksamhet: Idrottsförening med 200 
aktiva medlemmar som tränar basket. 
Social värdegrund ”Jag ställer upp”, 
som nu utvecklas med aktiviteter som 
läxläsning. 
aktuella: Sponsrade av HSB Göte-
borg 2016. 

TEXT ADAM WLADIS
FOTO JULIJA SIDNER

I matchens sista sekunder rinner 
Nadia Dahir igenom försvaret och sätter 
en klockren trepoängare. Klockan piper 
och slutresultatet blir 19-81. 

– Vi orkade inte riktigt, men vi körde 
på ändå, säger Redina Habtemariam, 
och berättar om sitt bästa basketminne 
hittills: när hon fick ta emot ett stipen-
dium på 500 kronor förra året. 

På HSB är man glada över att kunna 
bidra till att göra skillnad. 

– Det är en gåva att ha möjlighet att 
sponsra. Goda verksamhetsmetoder, 
mångfald och miljö är områden som 
HSB Göteborg bär närmast hjärtat. Vi 
hoppas att HSBs medlemmar blir lika 
glada och upplyfta av dessa projekt som 
vi som får lov att jobba med dem! ✱

HSB har som organisation alltid värnat 
om mänskliga rättigheter och mångfald. 
I kooperationen är omtanke ett cen-
tralt värdeord som präglar allt arbete. 
Att stödja West Pride långsiktigt är en 
självklarhet:

– Vi tycker att West Pride är ett viktigt 
arrangemang eftersom det lyfter viktiga 
HBTQ-frågor i samhället och bidrar till 
att visa hur viktig samhällets tolerans för 

mångfald är, säger Freja Bramsen, mark-
nadschef på HSB Göteborg.

Hon och hennes kollegor går i paraden 
för att visa sitt stöd, och alla medlemmar är 
hjärtligt välkomna att gå med HSB i tåget:

– Stödet till West Pride är ett av flera 
sätt att visa att hos HSB är alla välkomna. 
Vi hoppas på riktigt mycket folk!

Läs mer och anmäl dig på www.hsb.se/
goteborg/westpride

Söndagen den 12 juni arrangeras Regnbågsparaden av West Pride  
i Göteborg. HSB Göteborg kommer att gå med i den färgsprakande 
regnbågsparaden – och det kan du också göra!

HSB ❤ WEST PRIDE

Ali Tabrizi har grundat 
föreningen Västra Hisingen 
Basket och är själv upp-
vuxen i området.


