När andra väljer bilen föredrar Daniel Yousifi,
Mostafa Mohamadi och Hamid Afzali att cykla för miljöns skull.
Nu satsar de på en långresa, från Eskilstuna till
Köpenhamn och tillbaka.

200 kronor om dagen per person, säger Daniel.
Fortfarande återstår en del planering. Och än så länge
har killarna bara en cykel!
- Vi har inte så mycket pengar så vi ska försöka hitta
sponsorer som kan hjälpa oss så vi kan skaffa två
cyklar till. Vi har inga ordentliga regnkläder heller,
Daniel, Mostafa och Hamid har redan gjort en lång
det vore bra att ha. Den svenska sommaren, du vet!
resa. Alla tre är ensamkommande flyktingungdomar Studiefrämjandet är med och stöttar resan, som förfrån Afghanistan. De har varit i Sverige i tre år, har väntas pågå 15-20 dagar. Målet är att cykla minst tio
uppehållstillstånd och har lärt sig svenska.
mil om dagen. Träningen av cykelmuskler och sitt- Jag var med i en studiecirkel där vi pratade mycket ben är i full gång.
om miljön. Jag tycker det är viktigt att vi tar hand om Målet är att inspirera fler unga människor att välja
naturen och miljön och tänker på hur vi reser till ex- miljövänligare alternativ när det går och satsa på att
empel, säger Daniel.
cykla.
Diskussionerna ledde så småningom till att de tre
- Om vi kan cykla till Danmark och tillbaka så borde
bestämde sig för att göra en resa för miljöns skull.
andra kunna ta cykeln till skolan eller jobbet. Men
får motion och frisk luft på köpet, konstaterar Daniel.
Cykel blev det självklar a alter nativet och målet
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att ta sig från Eskilstuna till Köpenhamn och tillbaka.
Det blir en resa på ungefär 120 mil.
- Vi ska försöka göra resan så enkel som möjligt. Vi
har ett tält som vi ska sova i och ska laga egen mat
utomhus så mycket det går. Vi måste klara oss på

