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Inkludera föddes ur kärleken till Sverige. Vi vill bidra till att skapa trygghet och möj-
ligheter för så många människor som möjligt. Därför jobbar vi med inkludering. 

Idag mer än någonsin behövs långsiktiga insatser. Vi behöver insatser på gräsrots- 
nivå. Insatser som bygger på människor och deras erfarenheter. Sådana som inte 
kommer och försvinner beroende på vilka vindar som blåser i samhällsdebatten. 
Sådana som nöter på och som i slutändan inte bara kommer att ha förändrat 
livet för tusentals individer utan också förändrat hur vi ser på och angriper sociala 
utmaningar. Sådana som kommer påverka och integreras i vårt samhällssystem. 

Vi vet att det finns lösningar därute. Inga enkla, snabba. Men starka entreprenörer 
som utan vinstintresse utvecklat nya sätt att inkludera människor som riskerar 
utanförskap. Dessa kan göra ännu större skillnad om de får verka över tid, men 
finansieringslösningarna är ofta kortsiktiga och för att kunna växa behöver man 
bygga en hållbar organisation. Det är där Inkludera kommer in. 

Tillsammans med våra utvalda entreprenörer bygger vi starka, hållbara organisa- 
tioner som inkluderar. Kärnan i vår insats är att utveckla samarbeten med offentlig 
sektor, för att nya idéer ska växa och bli till nationella lösningar. Alla våra verk-
samheter har minst fördubblat sin räckvidd under en treårsperiod, och vissa når 
mer än tio gånger fler än före samarbetet med Inkludera. 

Vi tror på att inkludering måste ske på olika fronter. Vi vill nå ut till unga kriminella,  
till barn som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt, 
till ungdomar i segregerade områden. Vi vill arbeta med barn som har funktions-
variation, med hemlösa vuxna, med kvinnor som lever i hederskultur och med 
personer som nyligen landat i vårt land och precis börjar kalla Sverige sitt hem.  

Och det gör vi, tack vare det nära samarbetet med våra entreprenörer. Här får du 
ta del av deras historier, lösningar och de starka resultat som de skapar. Välkommen 
till Inkludera och vårt arbete med att skapa ett rikare Sverige! 

Golnaz Hashemzadeh Bonde
Grundare och VD

Inkludera är en ideell organisation 
som vill att alla som lever i Sverige ska 

vara deltagande i och bidragande 
till samhällslivet. 

Inkludera          Sverige
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Process Kedjan 
Ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från krimi-
nalitet och droger. Process Kedjan coachade under 2016 169 ungdomar 
individuellt och i grupp. 

Maskrosbarn 
Stödjer barn till föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. 
Maskrosbarn stöttade 318 barn och ungdomar under 2016 genom coach-
program, Barnombud, läger, torsdagar@maskrosbarn och fredagsmys.  

Idrott utan gränser 
Får unga att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter.  
IUG arbetade med 15  800 barn och ungdomar i Södertälje, Norrköping,  
Linköping, Göteborg och Norrtälje.
  

Kompis Sverige 
Skapar möten mellan etablerade och nya svenskar. Under 2016 matchade 
Kompis Sverige 1  720 etablerade och nya svenskar i 860 kompispar.  

Passalen 
Skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med funktionsvariation. 
Under 2016 deltog 628 barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter.
 

Invitationsdepartementet 
Verkar för ett inkluderande Sverige, där främlingar blir middagssällskap 
hemma hos varandra. Under 2016 umgicks 6 480 nya och etablerade 
svenskar över middagsbordet.

Stockholms Stadsmission 
Skapar ett mänskligare samhälle – för alla. Under 2016 fick 470 vuxna 
hemlösa och missbrukare i utsatta livssituationer vägledning på akut-
boendet, stödboendet och genom Bostad Först.

Tjejers rätt i samhället
Verkar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Under 
2016 fick 502 personer som utsatts för hedersrelaterade normer och  
värderingar hjälp av TRIS att leva ett friare och mer självständigt liv.

Inkludera Flera 
Ungdomar får jobb hos sociala entreprenörer. Under 2016 var 6 ung- 
domar heltidsanställda inom Maskrosbarns och Idrott utan gränsers  
verksamheter.

169

318

15800

1720

628

6480

470

502

6

#ettrikare sverige 2016
Räckvidd: 25  121 
Antal unika kunder: 52 

Stockholms län
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Total utveckling 2013–2016Vår innovation
Inkludera hjälper entreprenörerna att växa och nå fler individer i 
målgrupperna. Det gör vi genom att utöka samarbeten med offentlig 
sektor, samt genom att säkra privat finansiering.

Siffrorna visar organisk tillväxt.

1. Inkludera väljer 
ut målgruppsnära 
entreprenörer 
med nya lösningar 

3. Lösningarna 
paketeras så att 
de kan nå ut till 
många fler  

4. Vi skapar samarbeten 
med svenska kommuner 
och myndigheter

5. Nya idéer blir till 
nationella lösningar

2. Tillsammans bygger  
vi hållbara organisationer 

ANTAL INDIVIDER

INTÄKTER FRÅN SAMARBETEN MED OFFENTLIG SEKTOR 

TOTAL FINANSIERING
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 BÅSTAD 

INVITATIONSDEPARTEMENTET

Gränslösa möten 
över en bit mat
BÅSTAD

■ Gamla och nya Bjärebor får en möjlig-
het att umgås över en bit mat när Invita-
tionsdepartementet startar i Båstad.

Att träffas för att äta till
sammans har människor 
gjort i alla tider. När det 
gäller Invitationsdeparte
mentet är tanken att eta
blerade bjärebor bjuder in 
nya invånare på middag. 
Ena parten pratar flytande 
svenska medan den andra 
vill bli bättre på språket.

– Det går till så att 
vi matchar en person som 
pratar flytande svenska 
med en som vill lära sig 
språket, säger Breshna 
Alizai, aktivitetsledare på 
kommunen och en av per
sonerna bakom Invitations
departementet i Båstad.

Bakom initiativet i Bå

stad står förutom Bresh
na Alizai även bland andra  
Katarina Thorstensson.

Invitationsdepartemen
tet är ett integrationspro
jekt som sedan tidigare 
finns i många andra kom
muner, men som inte fun
nits i Båstad, förrän nu.

Initiativet är icke-statligt, 
ideellt och obundet och vill 
verka välkomnande och in
kluderande.

Middagskostnaden står 
värdfamiljen för.

– Man bjuder in och kom
mer överens om vem som 
bjuder vem, säger Breshna 
Alizai.

Den som är intresserad 
av att antingen bjuda nå
gon på middag eller själv 
bli bjuden kan skicka ett 
mejl till bastad@invita
tionsdepartementet.se.

Kommunens aktivitets
handledare och middags
ambassadörer matchar se
dan de inkomna ansök
ningarna. De berörda pla
nerar efter det själva vilken 
dag, tid och plats de tycker 
passar.

Enligt Breshna Alizai har 
många visat intresse för  
Invitationsdepartementet 
då hon varit ute och infor
merat om vad initiativet 
innebär.

Flera har redan skickat in 
intresseanmälningar men 
hon tar gärna emot fler in
tresserade löpande fram
över.

– Vi vill att de som flyt
tar hit kommer in i samhäl
let. Då är det viktigt att lära 
sig språket, säger Breshna 
Alizai.

Matchning kan ske ut
ifrån exempelvis datum, 
rese avstånd och kön.

– Det handlar om att lära 
känna varandra, språket, 
kulturen. Om den första 
matchningen blir bra vill 
man kanske ses igen, säger 
Breshna Alizai.

Det är Båstads kommun, 
genom Breshna Alizai som 
tillsammans med middags
ambassadörerna och Kata
rina Thorstensson sköter 
Invitationsdepartementet 
Båstad.

TEXT: MICHAEL 
LUNDBLAD
michael.lundblad 
@hd.se

Invitationsdepartementet kommer till Båstad. Breshna Alizai.
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BÅSTAD

Busstur om 
framtidens 
Båstad
■ Vad händer på Bjärehalv
ön framöver?

Redan den 14 juli i som
ras bjöd kommunen på en 
gratis busstur runt Bjäre
halvön. Turen blev popu
lär och upprepades den 19 
september. Tisdagen den 18 
oktober ges ännu en chans 
att följa med på en tur.

Klockan 14.30 går buss
turen till det som kan vara 
framtidens Båstad. 

Under turen passeras fle
ra framtidsprojekt som nya 
stationer, bostadsområden 
och mer. 

Själva turen tar cirka en 

BÅSTAD

Vernissage för 
färgstarkt tema
■ Från den 15 oktober till 
och med den 1 novem
ber pågår utställningen 
”Färg” i Biblioteksgalleriet i  
Båstad.

Under just den här ut
ställningen samlas konst 
som valts ut ur kommu
nens egen samling. Vernis
sage är det idag klockan 
11–13.

BÅSTAD

Klezmermusik 
på biblioteket
■ Det blir konsert med 
Klezmermusik i Båstad på 
söndag. Det är bandet Tum
mel som funnits i olika kon
stellationer i snart två år
tionden, som släpper loss 
på Båstads bibliotek. 

Av de som drog igång 
bandet 1997 finns gitarris
ten Tobias Allvion och saxo
fonisten Pär Moberg kvar.

Orkestern består den 
här gången av Pär Moberg 
(saxofoner), Tobias Allvin 
(gitarr och Bouzouki),  An
nika Jessen (klarinett), Jo
nathan Ahlbom (tuba) och 
Paolo Villegas (trummor).

– Det är en orkester som 

Fullt drag och tempo utlovas 
när Tummel gästar Båstads 
bibliotek på söndag.

håller hög klass. Därför är 
det roligt att de kommer 
hit, säger Ulla O’Barius, 
ordförande i Båstad kam
marmusikförening, som 
står för arrangemanget.

Konserten börjar i Bå
stads bibliotek söndagen 
den 16 oktober klockan 16.

och en halv timme och av
går utanför kommun huset. 
Den som vill följa med på 
turen kan anmäla sig till 
kommunen.

Chef: Kristian Nilsson Reporter: Michael Lundblad 
E-post: bastad@hd.se Redaktionen: 0431-842 50
Nyhetstips: 020-10 01 80 Kundtjänst: 042-489 90 89

Båstad, Ö Karup
Tel 0431-744 10
Öppet: Mån-fre 10-18
Lör 10–16 Sön 12–16

Nu är höstens nyheter här!

130x200-295 cm
Höger eller Vänster divan

Passa på!
20 % rabatt på alla 

gäller v.41 och v.42

5.995:-

Stort kaff ekalas uppdukat fr kl 15

Välkommen!
Torsdag 27 okt kl 15:00
Insläpp kl 14:00 • Entré 150:-

inklusive påtår och garderobsavgift

Skivor till kaffet

0431-36 11 51  •  info@grevieparken.se • grevieparken.se

har bjudit in ny 
hemlig gäst.

Tillsammans spelar 
de skivor och

berättar anekdoter.

Gör som de kloka – ring och boka

Hasse
”Kvinnaböske”

Andersson

Hemmeslövs handelsträdgård, 
www.bastadsommarmobler.se   073-974 39 30

BÅSTAD SOMMARMÖBLER

        30-70%
Handla nu

även för leverans till våren

OBS!
SISTA

HELGEN!

Öppettider
Fredag 11-18, Lö & Sön 10-16 

Mån-tors STÄNGT.

Wisconsin fr 2.995:-

Lokalen skall 

tömmas

Gås till Mårten
Kvällar o helger

Tel. 0431-36 05 29
072-543 30 81

Förändra världen 
– även i Framtiden
Ta ställning mot orättvisor och för alla 
människors lika värde både nu och  
i framtiden – ge en testamentsgåva.

amnesty.se/testamenten

14  INSIKT Våren 2016  carnegie priVatbank

PENGARNA / XXXXXXXXX

Golnaz Hashemzadeh Bondes föräldrar kom till 
Sverige som flyktingar från Iran 1986, när Gol-
naz var tre år. Familjen slog sig ned i Gustavs-
berg. Mamma Gitti blev sjuksköterska, pappa 
Hamid socionom, och snart flyttade Hashem-
zadehs från hyreslängorna på Nelsonstigen till 
en bostadsrätt i Ösbydalen.

– Vi skulle bo där det inte fanns så många 
människor från andra länder. Man skulle kom-
ma in i det nya landet – inte fastna i det gamla, 
utan vara positiv och se på det som fanns i Sve-
rige som enorma möjligheter, säger Golnaz Has-
hemzadeh Bonde.

För studiebegåvade Golnaz genererade skol-
tiden ”kluriga erfarenheter”:

– Jag fick ta mycket Svensson-rasism. Vissa 
lärare blev förbryllade över att den som var bäst 

i klassen inte var etniskt svensk, och tyckte inte 
att det var kul. 

– Som ung är man ett blankt blad. Man kan 
ju bli svensk lika gärna som något annat. Min 
bror, som föddes här, har aldrig identifierat sig 
med Iran. Han växte upp som gustavsbergare, 
men snusprilla och innebandyklubba och rub-
bet. Jag hade mer av en process innan jag för-
stod vad jag var.

att söka till Handelshögskolan i Stockholm 
var ”ett socialt experiment” – med utfallet att 
Golnaz Hashemzadeh Bonde blev kårordföran-
de 2004. 

– Handels är den mest inkluderande  miljö 
jag varit i. Det som förenade folk var att alla var 
väldigt driftiga, de ville saker. Den förenande 

Kultursidor gillade 
debutromanen
n 2012 gav Golnaz Hashem-
zadeh Bonde ut Hon är inte jag 
på Wahlström & Widstrand. ”En 
av de mest brutalt närgångna 
skildringar av detta utanförskaps 
konsekvenser som jag läst”, skrev 
Helsingborgs Dagblads kritiker. 

”Roman eller 
själv biografi?” 
frågade 
sig Dagens 
Nyheters 
recensent. 

”Jag rör mig bland kidsen i 
kepsen, och i kavaj och slips”

Vi kommer till Ronnaskolan. 
Kidsen tittar konstigt: Vad 

är det här för lektion? De sätter sig 
ner och vi berättar vem vi är. Vi 
 säger: Vi tänkte lira golf, hur många 
av er vill prova på? Ingen. Sen 
frågar jag: Hur många av er känner 
Tiger Woods från Xbox? Då räcker 
några upp handen. En liten tuff 
grabb kommer fram till puttmaski-
nen, slår helt fel och måste börja 
fokusera. På Wasa Golfklubb har vi 
fått 100 barn att ta grönt kort, från 
Ronna framför allt. 

Vi använder lokala föreningar 
som introducerar aktiviteter. De får 

nya medlemmar och kan behålla 
duktiga ledare, som vi hjälper dem 
att anställa. Win-win för alla. 

När vi träffades hos Inkludera 
för första gången hade jag samma 
energi och självförtroende som 
i dag, men det var många grejor 
jag inte hade en aning om. Golnaz 
lärde mig en massa, om tydliga mål 
med handlingsplaner och strate-
gier – år T0 till år T3 och såna där 
Handels koder. Jag var en pitchare, 
men nu lärde jag mig att använda 
anteckningsblock. Jag rör mig 
bland kidsen i kepsen, och jag rör 
mig i kavaj och slips.”

Admir Lukacevic
Grundare och verksamhetsansvarig, Idrott utan gränser
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2 1. Idrott utan gränser (IUG) 2. Invitationsdepartementet 3. Kompis Sverige 4. Maskrosbarn 5. Passalen 6. Process Kedjan

Startår 2010 2014 2013 2005 2006 2013

Grundare Admir Lukacevic Ebba Åkerman Pegah Afsharian, Natassia Fry Therése Jarland, Denise Madsen Ia Kjellsdotter Richard Karlsson, Andreas Nygren
Inriktning Hjälper unga i segregerade områden att se 

möjligheter för framtiden genom meningsfulla 
fritids aktiviteter. Dessa introduceras på 
idrottslektioner av ledare från det lokala 

föreningslivet.

Middagsförmedling som bygger relationer 
mellan kulturer. Människor som talar flytande 

svenska bjuder hem människor som vill lära 
sig språket bättre (ofta SFIstuderande), och 

vice versa.

Skapar vänskapsrelationer mellan nya och 
etablerade svenskar i ett samhälle där 

dessa har svårt att mötas på ett jämlikt 
sätt. Matchning utifrån yrke, intressen, 

livssituation och personlighet.

ger barn till föräldrar som har ett missbruk 
eller mår psykiskt dåligt förutsättningar att 

bryta sitt sociala arv och forma sin egen 
framtid. För fram barns perspektiv gente

mot myndigheter och beslutsfattare.

Skapar ett aktivt, meningsfullt liv för barn 
och unga med funktionsvariation. Ordnar 
kravlösa idrotts och kulturaktiviteter på 

integrerade arenor – ute i det öppna sam
hället. 

Hjälper unga kriminella att bygga ett liv 
fritt från kriminalitet och droger. Erbjuder 
stöd till frihetsberövade personer genom 

hela rättsprocessen, av coacher som själva 
varit kriminella. 

Utveckling1 Räckvidd: 10 359 (7 922). Kunder: 4 (3) Räckvidd: 3 145 (1 388). Kunder: – Räckvidd: 724 (492). Kunder: 6 (3) Räckvidd: 285 (231). Kunder: 15 (6) Räckvidd: 475 (323). Kunder: 4 (3) Räckvidd: 200 (80). Kunder: 11 (7)

Partner/ 
sponsorer

KarlJohan Persson, IcA Maxi Flygfyren, 
göteborg & co, Stadium m. fl.

Axfoundation, Ratos m. fl. Axfoundation, Ratos m. fl. Arvsfonden, Lynx Asset Management, 
 Allbastiftelsen, OLW, Ikano Försäkring m.fl.

Arvsfonden, Passal AB m. fl. Arvsfonden, gålöstiftelsen, Stockholms 
stad, Kriminalvården m.fl.

Webbplats iug.se invitationsdepartementet.se kompissverige.se maskrosbarn.org passalen.se processkedjan.se
1 2015 (2014 inom parentes). Räckvidd: Antal personer som verksamheten nått respektive år. Kunder: Kommuner och myndigheter. 2 Inkludera Invest samarbetar även med A Million Minds och Barn till ensamma mammor, samt med Stadsmissionen.  Källa: Inkludera Invest

INKLUDERA Filantropi via kompetenshöjning
Verksamhetsstruktur i översikt
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6 Norrköpings Tidningar
Tisdag 17 januari 2017Familj6 Norrköpings Tidningar
Tisdag 17 januari 2017Dagens namn: Anton, Tony

NorrköpiNg
Etina Deniz anser att språket är vägen 
till integration. Det har hon blivit 
 varse på jobbet som SFI-lärare, som 
assyrisk flykting från Turkiet och som 
hustru till engelsmannen Mark.  
Etina var tre år gammal när 
familjen flydde från sydöstra 
Turkiet till Sverige. 1976 bod-
de de på en flyktingförlägg-
ning i Flen innan de flytta-
de vidare till Örebro, och 14 
år senare till Norrköping. Eti-
na och hennes syskon blev 
snabbt hemmastadda i sitt 
nya land och de lärde sig det 
svenska språket illa kvickt. 
Desto svårare var det för hen-
nes föräldrar.

– Språket har varit en stor 
barriär och de har aldrig lärt 
sig svenska till fullo. De har 
inte haft chansen att kom-
ma in i samhället på samma 

sätt som jag och mina sys-
kon,  berättar hon.

Etinas mamma var hemma 
och tog hand om barnen 
och hennes pappa arbetade 
långa skift på fabriken. Det 

fanns ingen naturlig inter-
aktion med andra svenskar 
och det var därför svårt att 
lära sig språket. Men Etina 
tror inte att svenskarna var 
speciellt svåra att få kontakt 
med, det handlade snarare 
om omständigheterna.

– Det är naturligt att folk 
håller sig till sin egen bubb-
la och till det de känner till, 
så är det ju i vilket land man 
än kommer till. Efter en lång 
dag på jobbet orkar man inte 
ge sig ut för att träffa nya 
människor.

Hon menar att det i stället 
är viktigt, som ny i ett land, 
att gå med i föreningar eller 
kanske engagera sig i någon 
sport. Gemensamma näm-
nare förenar människor, det 
tror hon starkt på. 

 
Föräldrarna fick aldrig chan-
sen att studera på universi-
tet, men för Etina och hennes 
syskon har studier utgjort 

en viktig del av livet. Hennes 
store bror Fuat var en av pion-
järerna i den assyriska rörel-
sen och föreläste om vikten 
av utbildning. Han inspirera-
de Etina och hon inledde en 
karriär som lärare i svenska, 
engelska, tyska och drama. 
Men hon har nu, sedan en tid 
tillbaka, arbetat som lärare i 
SFI (svenska för invandrare) 
på Komvux i Norrköping.

– Det är ett oerhört spännan-
de jobb! Varje dag möter jag 
människor med olika livsö-
den. Alla pratar olika språk 
och är i olika åldrar. Jag kän-
ner igen mig själv i många av 
mina elever och när jag får 
höra deras historier hör jag 
mammas och pappas röster 
i mitt huvud.

Hon är mycket engage-
rad i sina elever och för någ-
ra år sedan var hon med och 
startade ”Invitationsdepar-
tementet” i Norrköping – en 

organisation som samman-
för personer som talar fly-
tande svenska med personer 
som lär sig svenska. Idén är 
att svenskar och nysvenskar i 
lugn och ro ska få bjuda hem 
varandra på middag och ut-
byta kunskaper. Det har va-
rit ett mycket framgångsrikt 
koncept, berättar hon.

 
Etina har inte bara haft nyt-
ta av sina språkkunskaper i 
arbetslivet. För 15 år sedan 
mötte hon nämligen sin sto-
ra kärlek Mark – engelsman-
nen som bara var på genom-
resa i Sverige. Det var inte 
kärlek vid första ögonkastet, 
men med tiden smög den sig 
sakta men säkert på.

– Jag var väldigt tveksam 
i början. Jag trodde att de 
kulturella skillnaderna mel-
lan oss skulle vara för stora. 
Men Mark är mer optimistisk 
och han har hela tiden sagt 
att kärleken övervinner allt.

Och med tiden kom han 
att få rätt. Mark flyttade till 
Sverige och lärde sig, efter 
många års tragglande, det 
svenska språket. Och sedan 
tog det inte lång tid innan 
han friade.

– Första gången han fria-
de sa hjärtat nej. Men Mark 
väntade tålmodigt på att jag 
skulle känna mig redo och 
nästa gång han frågade sa 
hjärtat ja. 

Hennes föräldrar blev chock-
ade när de fick reda på att 
Etina träffat en engelsman, 
då de förväntade sig att hon 
skulle gifta sig med en assy-
rier. Men 15 år har nu gått 
och med tiden har föräldrar-
na  accepterat honom som en 
i familjen. 

– De har kommit på att det 
är rätt skönt med Mark vars 
familj inte lägger sig i, nu 
får de själva styra och ställa, 
 säger hon lite skämtsamt. 

"
Det är ett 
 oerhört 

 spännande jobb! 
Varje dag möter jag 
människor med 
olika livsöden.

Etina Deniz

Språket är en viktig  nyckel
Jobbet. ”Det är oerhört spännande och varje dag möter jag olika människoröden”, berättar Etina Deniz om sitt jobb som SFI-lärare. Foto: Sofia Hårdänge
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Sång och musik vid helgsmål i Kråkshults kyrka
KråKshult I helgen 
sjöng Maria Eklund och 
hennes döttrar Augusta 
och Elvira Eklund vid 
helgsmålet i Kråkshults 
kyrka. De framförde mu-
sik av bland andra Håkan 
Hellström och Leonard 
Cohen. 

Vid pianot satt Ann-
Britt Carlsson från Nässjö.

Lars-Åke Carlsson, 
kyrkvärd höll i aftonbö-
nen och på orgel spelade 
Lage Nilsson psalmerna 
253 och 507.

Som avslutning på 
kvällen framförde Maria, 
Augusta och Elvira till-

sammans ”Hallelujah” av 
Leonard Cohen.

Ann-Britt Carlsson med trion Augusta, Elvira och Maria 
Eklund medverkade under helgen i Kråkshults kyrka. 
 Foto: Privat 

En middag gav Nasima jobb
Goda vänner blev arbetskamrater i Eksjö
EKsJÖ De träffades 
över en middag och 
det ska klick mellan de 
två kvinnorna. Jennie 
Sandh och Nasima Mo-
hammadi fann vän-
skapen direkt. Målti-
den blev samtidigt en 
väg in i svenska sam-
hället för Nasima. Jen-
nie fixade ett jobb till 
henne. 

Nasima kramar spontant 
Jennie som första sep-
tember blev hennes chef 
på HVB-hemmet Attendo 
Broarp.

– Allt är jättebra. Jag kan 
inte ha en bättre chef, för-
klarar hon och ögonen sö-
ker förtroligt kontakt med 
Jennies.

Tidningen träffar dem i 
köket som är Nasimas ar-
betsplats. Här jobbar hon 
som kokerska tillsam-
mans med Branka Ladan. 

Vidga familjens vyer
De har precis avslutat en 
lunch med 60-talet por-
tioner och diskar de stora 
kärlen där potatis kokats. 
Om en stund börjar nya 
förberedelser för hem-
mets middag med pytt i 
panna och stekta ägg.

Det var i våras som Jen-
nies familj med tre barn 
träffade Nasimas familj 
med fyra barn.

– Jag ville vidga min 
egen familjs vyer och 
anmälde mig till Invi-
tationsdepartementet 
i Eksjö, berättar Jennie 
Sandh.

Där förmedlas kontak-
ter mellan svenskar och 
nyanlända i en match-
ning, i det här fallet två 
barnfamiljer där åldrarna 
stämde överens.

Kände varandra
Det var en spontanträff, 
men det visade sig att de 
båda yngsta barnen Ma-
ryam, 5, och Hedda, 4, re-
dan kände varandra.

– De gick på samma 
förskola. Och våra pojkar 
Mustafa och Elliot var 

elever på Grevhagssko-
lan.

Det blev en trevlig mid-
dag och båda kände att de 
ville behålla kontakten. 

Fick frågan
Jennie fixade en del prak-
tiska saker åt den afghans-
ka familjen och det var 
strax före sommaren som 
hon fick veta att Nasima 
var färdigutbildad koker-
ska.

– Jag hade ett tag letat 
efter någon som kunde 
avlasta vår kokerska och 
jag kände på mig att Na-
sima skulle passa här. När 
arbetsförmedlingen gick 
in med del av hennes lön 
så vågade jag ta steget, sä-
ger hon.

Hon ångrar sig inte. Au-
berginer som panerats och 
stekts på afghanskt vis är 
underbara. 

– Det är också den där 
risrätten som du gjorde 

med saffran. Supergod! sä-
ger Jennie.

Arbetskamraten Branka 
Ladan säger att det blev 
naturligt att Nasima tog 
ansvar för de vegetariska 
rätterna. Hon har kunska-
pen att variera dem.

– Vi jobbar väldigt bra 
tillsammans, har kul och 
skämtar mycket, säger 
Branka.

Nationell satsning
Invitationsdepartementet 
Eksjö ingår i en nationell 
satsning där svenska fa-
miljer bjuder hem nyan-
lända för att äta tillsam-
mans. Syftet är att bygga 
relationer och förebygga 
främlingsfientlighet. Bir-
gitta Eek, integrations-
handläggare i Eksjö kom-
mun, förmedlar kontakter.

Madeleine Fransson
0381-638532

madeleine.fransson@smt.se

Nasima Mohammadi, Afghanistan, blev tillsammans med sin familj hembjuden till en svensk familj. Det var inte bara kul. Nasima fick snart Jennie Sandh 
som vän. Senare blev hon också hennes chef. Jennie såg till att hon fick jobb på sin arbetsplats och Branka Ladan blev Nasimas arbetskamrat i köket. 
 Foto: Madeleine Fransson

Det är fullt upp i köket och dagarna går snabbt förklarar Nasima. 

Fakta: Invitationsdepartementet
InvItatIonSdepartementet är ett icke-
statligt, ideellt, partipolitiskt och religiöst 
obundet initiativ och utgörs av människor som 
själva väljer att delta. de tror på ett samhälle 
där människor möts, samtalar och bygger 
relationer. Ett samhälle där man förekommer 
utanförskap och främlingsfientlighet genom 
att vara välkomnande och inkluderande.

InvItatIonSdepartementet får ekonomiskt 
stöd från axfoundation för att kunna utveckla 
sin verksamhet. Med projektet Öppnadörren 
stöttar de utvalda organisationer att driva 
egen verksamhet som konkret och praktiskt 
bidrar till en förbättrad integration i sverige.
KontaKt I eKSjö är Birgitta Eek, integrations-
handläggare i kommunen.

oh Boy! miss Li bokad för eksjö stadsfest
EKsJÖ Karismatiska 
sångerskan Miss Li är klar 
för Eksjö stadsfest. Miss 
Li gjorde debut i slutet av 
2006, och gav på kort tid 
ut tre storsäljande skivor. 
Det blev även ett album 
med Greatest Hits. Under 
denna intensiva period 
spelade hon även in duet-
ten ”Om du lämnar mig 
nu” tillsammans med 
Lars Winnerbäck. Den låg 
inte mindre än 240 veckor 
på Svensktoppen, belö-
nades med en grammis 
för Årets låt, och Miss Li 

blev även utsedd till årets 
liveartist.

Miss Lis låtar har spe-
lats flitigt, och när hon 
deltog i Så mycket bättre 
hösten 2012 fick hon ännu 
en storsäljare med tolk-
ningen av Pugh Roge-
feldts låt ”Här kommer 
natten”.

Miss Li kommer till Eksjö 
Stadsfest senare i år för 
att spela på stora scenen. 
 Foto: Henrik MontGoMerY/tt
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PARTILLE: I år delas Partille 
kommuns barnkonventions-
pris mellan Passalens körle-
dare Göran Frödin och orga-
nisationen Hoppets hus som 
stödjer cancersjuka barn och 
deras familjer.

I måndags kväll delade kommun-
fullmäktiges ordförande Inger René 
(M) och vice ordförande Märta Jo-
hansson (S) ut barnkonventionspris 
på Kulturum. Den ena vinnaren var 
Göran Frödin som leder Passalens 
ungdomskör.

– Det känns jättebra. En bekräf-
telse på att andra ser att mitt arbete 
gör skillnad, säger Göran.

Alla får vara med
Han har arbetat med Passalen 

sedan 2003 då embryot till det som 
finns i dag startade med fritidsklub-
bar. I motiveringen står det om Gö-
rans engagemang, där alla får vara 
med och känna sig delaktiga. Helt 
i enlighet med barnkonventionens 
artikel 2 om alla barns lika värde.

– Jag skapar en möjlighet för alla 
barn att vara med och få göra det de 
allra helst vill, säger Göran.

Prispengen på 5 000 kronor kom-
mer han använda till att köpa en 
surfplatta som han ska skapa musik 
med, både för sig själv och åt Pas-
salenkören.

– Det här priset ger mig kraft i 
vardagen att arbeta vidare med barn 
i utanförskap. Jag tror och hoppas att 
det vi i dag ser som avvikande blir 
normalitet i framtiden, säger Göran.

Göran fick dela priset med Hop-
pets hus som Barncancerfonden 
Västra ligger bakom. I huset i Sä-
vedalen ska cancersjuka barn och 
deras familjer få stöd och styrka.

– Helt fantastiskt roligt att bli no-
minerade och uppmärksammade re-
dan i ett så här tidigt skede, vi har ju 
knappt hunnit starta vår verksamhet, 

säger Lena Hedlund, föreningsinfor-
matör på Barncancerfonden Västra.

Mötesplats
Föreningen Barncancerfonden 

Västra är ideell och har 1 100 med-
lemsfamiljer där upptagningsområ-
det sträcker sig från Karlstad till 
Halmstad. Hoppets hus är en mötes-

plats för barncancerdrabbade. Där 
det både finns rum för samtal och 
lek och övernattningslägenheter för 
anhöriga.

– Priset är ett bevis på att vi är på 
rätt väg och att vårt initiativ är ge-
nomtänkt. Det betyder massor för al-
la våra ideellt arbetande medlemmar. 
Och det går hand i hand med våra 

kärnvärden hopp, mod och ansvar, 
säger Lena Hedlund.

Barnkonventionspriset delas ut till 
personer, föreningar, grupper eller 
verksamheter i Partille kommun som 
arbetar i konventionens anda.

BJÖRN DINAU 
031-340 24 37 

bjorn.dinau@partilletidning.se

Prisas för barnengagemang

Bild: BJÖRN DINAU
PRISUTDELNING. Från vänster Inger René (M), kommunfullmäktiges ordförande, Lena Hedlund, informa-
tör Barncancerfonden Västra, Elise Triezenberg, Hoppets hus, Göran Fredin, Passalen, Petra Ambjörnsson 
och Lisanne Triezenberg, båda Hoppets hus och Märta Johansson (S), vice ordförande kommunfullmäktige.

UTDRAG UR 
MOTIVERINGEN
 » HOPPETS HUS

”När livet förändras, vänds 
upp och ner och vardagslivet 
stannar upp då ger Hoppets 
hus oerhört mycket stöd och 
styrka till cancersjuka barn och 
deras familjer. Här får barnen 
andrum från sjukhusmiljöer och 
behandling och istället tid för 
social samvaro, lek och fritid i 
enlighet med barnkonventio-
nens artikel 31”

 » GÖRAN FRÖDIN

”Med passion och ett engage-
mang utöver det vanliga leder 
göran Frödin Passalens Ung-
domskör, en kör för personer 
med synliga och osynliga funk-
tionshinder. kören möjliggör att 
alla får vara med och känna sig 
delaktiga i enlighet med barn-
konventionens artikel 2, ”alla 
barn är lika mycket värda och 
har samma rättigheter”.

Ta med annonsen  
så får du 15%  
på material

ÖPPET: mån-ons 8.00-17.00, tor 8.00-18.00,   
fre 8.00-15.00, lunchstängt 12.30-13.15
Göteborgsvägen 32 – 031-380 69 20

butik.savedalen.lasteknik@nokas.com
www.nokas.se

DIN LOKALA LÅSSMED

Ring och 
boka nu!

PASSA PÅ

Göteborgsvägen 48, Sävedalen – 031-44 85 00
www.nicecargbg.com – info@nicecargbg.com

just nu 1/2 priset  
på handtvätt.
(Gäller t.o.m 4/11 2016)

Vi utför även hjulskifte.

Nice Car Bilvård Tel: 031-361 44 20 
Göteborgsv. 85, Sävedalen

afternoon tea
PÅ GÅRDCAFÉT

Fr.o.m 2/11 har vi kvällsöppet 
alla onsdagar till 20.00

Massor av fi na julklappar, julpynt, 
godsaker m.m.

Må-ti & to-fr 9–16, on 9–20, lö 11–15

Sävedalens Gårdscafé 
& Inredning

Göteborgsvägen 84, Sävedalen 031- 26 30 88

Snygg jodhpur i gummi, 
fodrad med neoprene.
Detaljer i kontrastfärg. 
Vattentät och kan användas i stallet likväl 
som på promenaden med hunden.
  Pris: 599:-

NU I BUTIK!
Mjuka djur 

från Molli Toys

Stort utbud • Personlig service • Kunnig personal • Fri parkering 
ETT GÖTT SHOPPINGSTRÅK FÖR HELA FAMILJEN!

SÄVEDALENS
KÖPGATA

Höger

AV MALIN OTTOSSON OCH ANNA GRANDIN
mixer

E fter bara två år har den 
ideella föreningen In-
vitationsdepartemen-

tet blivit en succé. Hittills har 
över 1 370 svenska hem öpp-
nats för att bjuda en okänd 
person på middag, och idag 
finns föreningen på 38 olika 
platser i Sverige.

Meningen är att skapa 
kontakt mellan människor 
som vill lära sig bättre svens-

I år följer musikfestivalen Popa-
ganda i Stockholm efter Göte-
borgsfestivalen Way out West 
och serverar bara vegetarisk 
eller vegansk mat. Enligt pro-
jektledaren Simon Ahlgren är 
det inte något stort beslut, ef-
tersom 80 procent i arrangörs-
föreningen är vegetarianer. 

Musik + vego 
= sant

ka och dem som redan kan. 
Grundaren Ebba Åkesson 
kom på idén när hon arbe-
tade som vikarie i svenska för 
invandrare.

Det är enkelt att vara med: 
Gå in på hemsidan och an-
mäl om du vill bjuda någon 
på middag eller bli bortbju-
den. Fyll i matpreferenser 
och om du talar flytande 
svenska eller vill bättra på 

den. Departementet matchar 
sedan ihop dig med någon 
som passar. 

Att äta mat tillsammans i 
någons hem är en bra öppning 
för ett möte och ett enkelt sätt 
att göra en insats.

– Allra helst skulle det här 
vara en standarddel i välkom-
nandet till Sverige, säger 
Ebba Åkesson, som idag job-
bar heltid med projektet. 

Coolt hundgodis
Det svenska företaget Hugo & 
Celine har tagit fram en glass 
anpassad till hundar. Den görs 
utan vitt socker, är laktosfri 
och extra hårdfryst så att den 
tar ett tag att slicka i sig. 
Hundglassen finns i smakerna 
lever, älg och lax. 

Unikt  
universum
Den tillfälliga kollektionen 
”Glödande” från Ikea är ett 
samarbete med den holländs-
ke designern Walter van Bei-
rendonck. Han har baserat 
kollektionen på en berättelse 
om Wondermooi – fem varel-
ser som lever bland molnen. 
Produkterna är lekfulla, färg-
starka och grafiska. Säljstart 
den 3 juni. 

Mugg, 39 kr, 
och skål, 49 kr, 
från Ikeas tillfäl-
liga kollektion 
”Glödande.”

Invitera flera

ESTETIK & FUNKTION
Tillbringaren i serien ”Krenit” designades redan 1966 av Herbert 
Krenchel, som en naturlig förlängning av skålar och redskap. 
Den matta utsidan med kontrasterande blank och färgglad 
insida är typisk för alla delar. Kannan finns i två storlekar,  
1 liter, ca 390 kr, eller 70 cl, ca 355 kr, Normann Copenhagen. 

Ebba Åkesson jobbar i dag heltid med 
Invitationsdepartementet.

Viveca, Lina och 
Peter i Hallunda. 

FOTO: MALARKY.SE

allt om mat   nr 8/2016 15

HEJA HÖGANÄS!
Höganäs Saluhall har fått Skåne-
ländska akademiens diplom ”Årets 
butik i Skåneland 2016”. Hallen 
startades 2012 och drivs av paret 
Eva Dahlberg och David Mill. Inrikt-
ningen är närproducerade och 
ekologiska produkter från Kullabyg-
den. Enligt akademiens motivering 
har saluhallen på bara några få år 
utvecklats till ”en regional gastro-
nomisk magnet”.  

FOTO: LI FERNSTEDT
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“Det är viktigt för oss att få in andra lösningar i systemet. 
Vi såg en möjlighet att få in föreningslivet och idrotten  
på ett naturligt sätt i undervisningen, och det hade vi  
inte haft tidigare, inte alls i den omfattningen. Vi såg att 
entreprenören tillförde ett engagemang och någonting 
som det fanns ett stort behov av i vår kommun.”

”Integration är allas ansvar. Det handlar inte bara om 
socialt arbete utan det finns ett behov av att skapa möten 
mellan nya och etablerade svenskar. Det är viktigt för 
Kristianstads kommun. Kompis Sverige hade en färdig 
lösning som vi tror på.”

Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping 
om Idrott utan gränser

Lovisa Gentz Ahl, integrationssamordnare, 
Kristianstads kommun om Kompis Sverige

Södertäljeposten  torsdag 15 december 2016

26   Kompisliv

N
är de träffas på ett café  
i centrala Södertälje är 
det två år sedan Jamil 
Egho lämnade Aleppo 
med familjen och det är 

mindre än ett år sedan de kom till 
Sverige. Han letar länge efter de 
svenska orden för att kunna berätta 
om sina upplevelser. Hans nya 
 kompis Torben Buzas Eliasson låter 
samtalet ta tid, allt för att Jamil ska 
lära sig Svenska. 

De har parats ihop av Kompis 
 Sverige som etablerades i Södertälje 
under hösten. Nu i starten finansieras 
verksamheten av Svenska kyrkan 
men kompisförmedlingen vill få  
till en verksamhet med stöd av kom
munen. 

Kompis Sverige har matchat Torben 
och Jamil efter deras önskemål. 

– Det var viktigt för mig med samma 
intellektuella intressen. Jag vill 

 diskutera film, litteratur, samhälls
frågor och historia, säger Torben. 

Jamil har fått öva sin svenska och 
fått större förståelse för svensk 
 historia, politik och arbetsliv. Torben 
har lärt sig massor om Syrien och 
dess politik. 

– Jag har helt nya insikter om kriget, 
säger han. 

Jamil berättar om allt som inte 
kommer fram i tidningar och tv. Den 
kulturella bakgrunden gör att han ser 
sammanhangen på ett annat sätt. 

Båda två blev matchade bara några 
dagar efter att de kontaktade Kompis 
Sverige. 

– Vi är ömsesidigt intresserade av 
att förstå varandra, säger Torben.

Nu hoppas de att de ska kunna 
 inspirera andra att göra samma sak. 
Jamil berättar att han har kompisar 
från SFI som fått upp ögonen för det 
hela när de hört hur det gått. 

Han  berättar att många av hans 
 syriska kompisar tror att svenska 
 familjer  inte är beredda att öppna 
 sina hem. Nu har de visat på mot
satsen. 

Torben hoppas också att fler familjer 
i hans situation ska engagera sig. 

– Det kräver lite tid men är inte 
svårt. 

Till att börja sågs de på Kompis 
 Sveriges aktiviteter och åt lunch på 
stan. Sedan bjöd Torben hem Jamil 
med familj på middag till sin fru och 
sina barn.

Det var första gången som Jamil  hade 
varit till ett svenskt hem som inte 
 ligger inne i staden. Han tar upp att 
Torben bjöd på en svensk tradition  
–  glögg. Även om en del var nytt var 
det mesta sig likt. 

– Mycket är lika. Det är samma som 
när vi bjöd in vänner i Aleppo. Mat, 
kaffe och prata. 

Båda två blickar framåt. De har redan 
lärt sig massor av att träffas. Nu vill 
de stärka vänskapen och kommer att 
träffas även utanför ramen för Kom
pis Sverige. 

Föreningen har inte lyckats få till 
 finansiering för nästa år från kom
munen därför är man osäker på 
 fortsättningen och kan tvingas lägga 
ner. 

Stefan Lindström
08-550 921 64

stefan@sodertaljeposten.se

Vill hitta nya kompisar

Jamil Egho och torben Buzas Eliasson har blivit vänner genom Kom-
pis Sverige, som parar ihop etablerade och nya svenskar som vill 
 träffas. En månad efter att de sågs första gången har de nu ätit middag 
med hela sina familjer på plats.

Torben Buzas Eliasson och Jamil Egho brukar ses på stan för en fika eller lunch. De har också ätit middag med familjerna.  FOtO: StEFan LindStröm

Träffar för 
 integration
n Kompis Sverige jobbar för integration 
genom att para ihop nya och etablerade 
svenskar med målet att de ska bli kom-
pisar. 
n Hittills har man matchat 38 par  
i Södertälje. Målet är att fortsätta verk-
samheten efter nyår men den är hotade 
eftersom kommunen inte har skjutit 
till några pengar vilket Kompis Sverige 
hoppats på. 
n Hittills har verksamheten i Södertälje 
finansierats av Svenska kyrkan som inte 
har möjlighet att fortsätta. 

Jamils och Torbens familjer träffades 
för middag.

”
vi är ö mse
sidigt intres
serade av 
att förstå 
varandra. 
Torben Buzas 
Eliasson

 n Hjälper till med 
integrationen av 
nya svenskar
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FRE 30 DEC 19:00

TIS 3 JAN 19:00

LÖR 7 JAN 16:00

TORS 12 JAN 19:00

LHC-HV71
TIS 3 JAN 19:00

LHC-skellefteå AIK
LÖR 7 JAN 16:00

LHC-luleå hockey

LHC-karlskrona HK

LHC arrangerar er

KUND-/
PERSONAL-
AKTIVITET!

● Hyr en egen loge vid en match i Saab Arena

● Ladda upp i ett VIP-rum med mat och dryck

● Exklusiv matchinfo från LHC:s sportsliga ledning

● Möjligheter till events och olika exponeringar

● Underhållning på högsta nivå när matchen startar

BILJETTER:
FAMILJEB I LJ ETT 4 PERS: 595 KR 
KOMPISPAKETET 6 PERS: 990 KR 

WWW.LHC.EU/B I LJ ETT ELLER 
B I LJ ETTOMBUD SE HEMSIDAN

OFFICIELL MATERIALLEVERANTÖR

HEMMA-
MATCHER
T I L LS A M M A N S  Ä R  V I  STA R KA

G
A

R
R

E
TT

11
r

oe

Välkomna till en trevlig kväll tillsammans med era gäster 

och kunder! Boka på www.lhc.eu eller 013-37 11 90

SITTPLATS FRÅN 150 KR

Bästa

julklappen!

Biljetter till m
ässorna!

Köp dom på webben!

God Jul & Gott Nytt År!

Idrott utan 

Nu får Admir Lukacevic från föreningen ”Idrott utan gränser.
Idrott” välförtjänt uppmärksamhet i och med att han har fått 
Norrköpings Kultur- och fritidsnämnds nyinstiftade stipendium 
med inriktning på stöd och engagemang i anslutning till idrotts-
aktiviteter.

Admir Lukacevic verksamhet har fått uppmärksamhet och 
prisas nu. Foto: KAjsA NiLssoN

 Idrott utan gränser har 
verksamhet i både Linkö-
ping och Norrköping och 
föreningen växer nu över 
hela Sverige.

Verksamhet i Östergötland
Beslutet om ett nytt stipen-
dium som riktar sig mot 
idrottsaktiviteter togs i ok-
tober. Stipendiesumman är 
10 000 kronor och den 19 
december är det dags för 
utdelning.

Admir Lukacevic blir 
den första stipendiaten och 
mottar utmärkelsen med 
motiveringen:

Admir Lukacevic får sti-
pendiet för sitt engagemang 
och arbete med att nå ut 
med idrott till barn och 
ungdomar genom fören-
ingen Idrott Utan Gränser. 
Verksamheten riktar sig till 

barn och ungdomar genom 
medverkan på skolidrotts-
lektioner och eftermid-
dagsverksamhet. Idrott 
Utan Gränser har de senas-
te åren inte bara nått ut till 
skolungdomar och blivit en 

länk till föreningslivet utan 
också skapat arbetstillfällen 
genom anställningar i den 
egna föreningen.

Tommy PeTTerssoN
tommy.pettersson@linkopingsposten.se

gränser prisas

NYHETSTIDNINGEN I NORRA VÄSTMANLAND  FAGERSTA-POSTEN.SE
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fredag  20 januari 2017  |  Vecka 03

10–11 | Nyheter 6 | Nyheter 20–21 | Kulturen
Norbergs 
äldre kan  
få egen pub

Ingen risk 
för inställt 
lopp i år

Korpen  
firar 10-
årsjubileum

|  Nr 8  |  Pris 25 kr  |  Grundad 1938

Viktigt höra berättelsen 
om det hon upplevt

Blerim Baruti och Ella Mähls råd är att vara ärliga. ”Jag försöker tänka mig in i personens situation och säga hur jag skulle göra i samma situation”, säger Ella Mähl. foto: AlexAndrA edmAn

4–5 | Nyheter Gymnasieelever fick höra Maskrosbarn berätta om en uppväxt med missbruk

Centralvägen 16 Skinnskatteberg.
Vard 9-18 Lörd 9-14. www.sportringen.se

RUNES SPORT
Skinnskatteberg • 0222-101 62

Atomic Redster Skintec

2895:-

VÄLKOMMEN TILL EN AV
SVERIGES STÖRSTA
SKIDBUTIKER!

kintec

Ord. 4395:-

Fischer
Hudiksvall
längdjacka
Herr & Dam,
finns i flera
färger

399:-
Ord. 900:-

Craft lager 2
Herr & Dam,
finns i fler
modeller och
färger

-30%349:-
Ord. 499:-

Från
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”Kompis sverige”

Foto: KoMPIS SVeRIge Pegah Afsharian från Sigma är en av grundarna bakom organisationen 
Kompis Sverige.

Pegah gör folk 
till kompisar

A Upplands Väsby
Pegah Afsharian är en av grundarna 
bakom organisationen Kompis Sverige 
som parar ihop nya svenskar med mer 
etablerade.

– Mina föräldrars väg till att känna 
sig inkluderade i Sverige har inspirerat 
mig, säger hon.

Pegahs föräldrar kom från Iran 1988 
och slog sig ned i Sigma i Upplands 
Väsby . Under många år hade de mest 
vänner med samma bakgrund som 
dem själva. Pappa Mamssoud fick till 
exempel jobb genom en landsman. Men 
så småningom blev paret mer etable-
rade i Sverige, lärde sig bättre svenska 
och lärde känna fler svenskar.

– Det är vanligt att man först lär 
känna  människor med samma bak-
grund som en själv. Men det är större 
utmaningar i dag än när mina föräld-
rar kom hit. Det är svårare att få bostad 
och jobb, säger Pegah.

Efter att ha studerat bland annat 
mänskliga rättigheter och arbetat 
ideellt med olika integrationsprojekt 
bestämde  sig Pegah i maj 2013 för att 
grunda en egen organisation tillsam-
mans med Natassia Fry.

– Integration i Sverige bygger ofta på 
ett ojämlikt möte. Vi saknade en platt-

form där människor kunde få ett ömse-
sidigt utbyte. Vi ville också göra något 
mer långsiktigt hållbart.

Kompis Sverige handlar inte om 
fadder skap utan om att bygga nya vän-
skapsrelationer. Alla deltagare inter-
vjuas och matchas individ för individ 
för bästa möjliga resultat. 

– Deltagarna har en första träff hos 
oss men sedan bestämmer de själva 
vad de vill göra. De ska ses minst sex 
timmar i månaden under ett halvår, 
och vi utvärderar hur det går under 
tiden . Nya svenskar brukar säga att de 
får en kompis som de för första gången 
kan prata svenska med, medan etable-
rade svenskar säger att de får perspek-
tiv på en verklighet som de kanske inte 
skulle fått kontakt med annars.

Sedan starten av vuxenprogrammet 
2013 har organisationen utvidgats med 
ett ungdomsspår, och nu i januari till-
kom även ett asylspår med mer språk-
fokus. 

I september 2016 fick Kompis Sveri-
ge Upplands Väsbys hållbarhetspris för 
sitt arbete. Upplands Väsby är dock inte  
en officiell kompiskommun till Kom-
pis Sverige i dag och har därmed inte 
direkta lokala aktiviteter. Men Pegah 
hoppas på dialog och samarbete med 
Väsby i framtiden.

– Det är dags att ändra synen på att 
det bara är en grupp som måste inte-
greras, säger hon.

omi gibba

Möten och vänskap kan förändra 
Sverige. Det är Pegah Afsharian 
övertygad om.

Därför ser hon till att folk blir 
kompisar .

Kompis Sverige

vill du vara med?
l   Nya svenskar rekryteras  
i första  hand från organisatio
nens kompiskommuner. 
l   etablerade svenskar kan 

anmäla  sitt intresse på hem
sidan. 
l   Kompis Sverige erbjuder 
gratis aktiviteter för kompispar 

tillsammans med olika sam
arbetspartners.

Källa: kompissverige.se

A Stockholm
Varje dag går det åt omkring 
100 liter blod till patienter  
i länet. Blodet används bland 
annat till patienter med can-
cer som behöver fylla på med 
röda blodkroppar för att 
orka  sin tuffa behandling.

Större delen av året är det 
balans i blodlagret. Men just 
nu råder det brist.

– Vi behöver inte ställa in 
några operationer, men om 

det blir värre så kan de bli så, 
säger Karolina Blom-Wiberg 
vid Blodcentralen.

Anledningen till  bristen 
är att många blodgivare är 
sjuka, antingen i vinterkräk-
sjuka eller influensa. Dess-
utom har många varit på ut-
landssemester, och då måste 
man vänta innan man kan 
ge blod.

– Det har också varit 
många röda dagar, och det 
innebär ett avbräck, säger 
Karolina Blom-Wiberg.

När Mitt i besökte blod-
bussen i Marievik vid Lilje-
holmen förra måndagen 
var tillströmningen av blod-
givare god. Men trots det 

krävs mer för att få balans  
i blodlagret.

När det blir blodbrist bör-
jar Blodcentralen med att 
sms:a ut till registrerade 
blodgivare för att få dem att 
komma in. 

I andra hand ringer de upp 
registrerade blodgivare med 
ovanliga blodtyper. Om inte 
det räcker blir de tvungna 
att köpa in blod från andra 
landsting.

Allra viktigast just nu, 
menar  Karolina Blom-
Wiberg , är att de får in blod 
av typen 0-. Den är universal 
och kan användas till alla 
blodgrupper. 

olof Thorell

När många blodgivare 
ligger  sjuka i influensa och 
vinterkräksjuka drabbas 
Stockholms blodlager 
hårt. 

Nu jagar Blodcentralen 
blodgivare – via sms.

blodbrist. 
Givare med 
blodgrupp 0 
och AB extra 
eftertraktade

Sjuksköterskan Pooneh Piroozi hade fullt upp på blod
bussen förra måndagen. Foto: CARLoS MoNTeCINoS
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Det tror vi verkligen på. Och även på att träning förlänger livet.
 
Vi tror att träning som gör gott är träning som gör dig glad. Och just för att träningsglädje 
är högst personligt så har vi skapat ett träningsutbud som ger variation och valmöjligheter, 
som till exempel yoga, cirkelträning, vattenträning, cykel och crawlkurser. 

Här kan du träna i Stockholmsområdet: Järfälla, Salem, Sollentuna, Frescati, Tyresö, 
Upplands Väsby och Åkersberga.

Välkommen att prova oss! medley.se/provapa 

Ett gott skratt 
förlänger livet

Prova något nytt – gratis träningstillfälle!
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 PARTILLE:   Blir mobbaren 
trummis trots att föräldrarna 
helt dissar hans dröm? Tjejen 
i kiosken, vågar hon satsa 
allt på musiken?

Det är frågor och ämnen 
som som tas upp i Passalens 
musikal Hjältar 2.0. 

 På lördag kväll uppträder Passa-
lens ensemble med föreställningen 
Hjältar 2.0 på Stora scenen i Kul-
turum. De som ingår i föreningen 
Passalen är mellan 9 och 47 år. Mer-
parten är barn och unga med oli-
ka funktionsvariationer, men även 
några utan.

– Vårt mål är integrerade en-
sembler. Vi bygger en mötesplats 
där alla kan vara med, säger Göran 
Fredin, musikansvarig, Passalen.

Hela gruppen har repeterat i ett 
år och innan dess har de övat sång-
erna i upp till fem års tid.

– Det tar lång tid från ax till limpa, 
säger Göran Fredin.

Har skrivit egen musik
Föreställningen Hjältar 2.0 består 

av lånade sånger från deltagarnas 
idoler och tre sånger har ensemblen 
varit med och skrivit tillsammans 
med Göran, Alla barn har rätt är den 
sång de är mest stolta över. Det är 
en svensk version av Puccinis La sui 
monti dell’est ur operan Turandot 
med text från Barnkonventionens 
Alla barn har rätt till lek, vila och en 
aktiv fritid som också är Passalens 
grundlag.

– Manus har jag skrivit utifrån 
egna upplevelser och deltagarnas 
livsberättelser. Resten är hitte-på! 
Musikalen slutar i eufori, men var-
för och hur avslöjar jag inte, säger 
Göran.

Passalens ungdomskör startades 
för två år sedan i Partille som ett 
samarbete med kulturskolan. I fö-
reställningen medverkar flera från 
den kören samt fyra dansare från 
kulturskolans danslinje som dansar 
i ett av numren.

Många skratt och tårar
Sagit Paulsson från kultur skolan 

är scenograf och Christel Weiner är 
ledare för Passalens ungdoms-
kör Partille samt är pianist i Hjäl-
tar-bandet. 

Göran Fredin har arbetat länge 
i projektet och berättar att det blir 
tårar och skratt samt dramatik och 
glädje.

Varför ska man gå och titta?
– För att få en unik scenisk upp-

levelse. Det är på riktigt. Känslan 
efteråt har vi fått beskriven som 
”jag kände när jag gick hem, att allt 
är möjligt”.

Priset för biljetterna är 100 kro-
nor för vuxna och 50 för unga.

Göran Fredin uppmanar folk att 
komma och se ensemblen uppträda.

– Det här är ett glädjetåg in i 
framtiden. Vi ställer oss på den of-
fentliga scenen och gör vår grej. Det 
är en kulturpolitisk aktion. 

 BJÖRN DINAU
031-340 24 37

bjorn.dinau@partilletidning.se 

 Passalens hjältar tar plats 

 Bilder: BJÖRN DINAU 
 REPETITION. På lördag kväll spelar Passalen sin musikal  Hjältar 2.0 på Stora scenen i Kulturum.

 REP PÅGÅR. Inlevelse när repetitionerna inför Passalens musikal 
Hjältar 2.0 pågår för fullt. 

PASSALEN 
 » PASSALEN arbetar för 

ett samhälle där alla, oavsett 
funktionsvariation, har rätt 
till ett aktivt och meningsfullt 
liv.
 » ÄR en ideell allmännyttig 

förening med syfte att driva 
fritidsverksamhet för barn 
och ungdomar med funk-
tionsvariation.
 » GENOM ledord som gläd-

je, delaktighet och värme 
skapas ett unikt möte mellan 
människor som berikar, berör 
och utvecklar alla som deltar.

 Bild: PRIVAT 
 FESTLIGT. Invigningen bjöd på trumpetfanfar, bubbel och bandklippning, mycket 
skratt och en hel del allvar 

 Regnbågshylla 
är invigd 

 PARTILLE:   Sedan för-
ra veckan finns det 
en regnbågshylla, 
även kallad HBTQ-hyl-
la, på Partille biblio-
tek. Mian Lodalen var 
inbjuden och samta-
lade om sina böcker 
samt uppväxten i 
Jönköping. 

 Efter en invigning som 
bjöd på trumpetfanfar, 
bubbel och bandklippning, 
mycket skratt men också 
en hel del allvar blev det 
fritt fram att besöka och 
låna böcker och filmer 

från bibliotekets nyaste 
och mest färgsprakande 
avdelning.

Författaren och HBTQ- 
aktivisten Mian Lodalen 
var också på plats

Hon berättade historier 
om att växa upp i 1970-ta-
lets Jönköping och känna 
sig annorlunda, att inte 
kunna dela glädjen det 
innebär att vara kär och att 
behöva smyga runt på bib-
lioteket för att till slut hitta 
böcker där homosexualitet 
beskrevs som en sjukdom. 
Med sin frispråkighet och 
humor berörde hon ämnen 
som skam, identifikation 
men framförallt kärlek. 

 Bild: PRIVAT 
 FINBESÖK. Författaren 
och HBTQ-aktivisten Mian 
Lodalen var med på plats då 
regnbågshyllan invigdes. 

SDS 170127 E5 B1
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MED LUND, BURLÖV, SVEDALA, VELLINGE OCH SPORT

MALMO

INNEHÅLL:    BURLÖV, SVEDALA, VELLINGE B8  ·  LUND B9  ·  KÄVLINGE, LOMMA, STAFFANSTORP B11  ·  ÅSIKTER B12  ·  SPORT B14  ·  TV B20  ·  VÄDER B24

SKOLIDROTT

Admir Lukacevic, vd och grundare för Idrott utan gränser, IUG, fick ta emot en miljon kronor i stöd från Postkodlotteriets Idrottsstiftelse. I bakgrunden syns, förutom Bäckagårdsskolans elev-
råd, utbildningschef Fahrudin Zejnic och verksamhetschef för IUG i Malmö, Jalmar Söderberg.     FOTO: PATRIK RENMARK

Gränserna ska svettas bort
MALMÖ

■ Det kan bli breakdance på schemat för 
Malmös elever. Nu kommer organisatio-
nen Idrott utan gränser till Malmös sko-
lor. Barnens självbild ska stärkas genom 
fysisk aktivitet.

Medlemmar i Bäckagårds
skolans elevråd kommer in 
i skolans lärarrum och slår 
sig ner i en av rummets lila 
soffor. Admir Lukacevic 
ställer sig framför barnen. 
Han är där för att berätta 
om Idrott utan gränser, or
ganisationen han grundade 
för snart sju år sedan. 

Han är uppvuxen  i Lands
krona, men har bott i Norr
köping sedan 2008. Åren 
där har gjort skånskan 
nästintill obefintlig.

– Vi kommer vara här 
både på idrottslektioner, 

på raster och efter skolan, 
berättar han.

– Förutom aktiviteter 
som street dance, bollspel, 
breakdance och balett kom
mer också vår verksamhets
chef Jalmar köra brottning.

Han pekar mot Jalmar 
Sjöberg som står en bit 
bort. Sjöberg är brottare, 
och deltog bland annat i OS 
i Peking 2008. Från och 
med idag är han verksam
hetschef för IUG i Malmö. 
Hans jobb är att vara kon
takt mellan skolorna och 
hitta föreningar att sam
arbeta med.

Idrott utan gränser, IUG, 
finns redan i Norrköping 
och Södertälje. Efter sport
lovet startar de verksamhe
ten i fyra skolor i stadsom
råde Öster.

Organisationen arbetar  ge
nom att koppla ihop skolor 
med lokala föreningar, och 
på så vis komplettera den 
idrottsundervisning som 
redan finns.

– Säg att vi hittar en dans
studio i Malmö. När elever
na har dans på skolschemat 
så kommer vi med dans
ledaren ut till skolan, be
rättar Admir Lukacevic.

– Det kan till exempel 
vara en breakdansare. Då 
kan barnen bli inspirerade 
och våga testa, säger han.

Förutom att våga prova 
på nya aktiviteter och delta 
aktivt i dem är tanken att 
barnen ska lära sig miss

lyckas, utan att det påver
kar självbilden negativt.

Förutom elevrådet möt
te Admir Lukacevic sko
lans ledning. Rektor Jen
ny Bergwall ser fram emot 
samarbetet. Framför allt ef
tersom skolan har en utta
lad hälsofrämjande profil.

– Vi har rörelse på sche
mat de dagar vi inte har 
idrott, säger Jenny Berg
wall.

Hon tror att skolans  höga 
studieresultat har en kopp
ling till den fysiska aktivi
teten. Fahrudin Zejnic, ut
bildningschef på Östers 
förvaltningsledning, hål
ler med.

– Barn rör sig i allmän
het för lite och alldeles för 
få är aktiva i nån förening. 
Vi ser väldigt tydligt att om 
man satsar på fysisk aktivi
tet så mår man bättre, man 

lär sig mer och höjer sina 
betyg, säger han.

Förskolepedagogen Pey
man Kashani är med och 
tittar på presentationen. 
Han är aktiv i en thaibox
ningsförening, och känner 
till IUG:s arbete sedan ti
digare.

– Det är mest fotboll de 
har här på skolan, så det 
blir roligt att det kommer 
fler sporter eleverna kan 
hålla på med, säger han.

Grundtanken för IUG är 
att stärka barns självförtro
ende och självbild. En po
sitiv bieffekt är att barnen 
engagerar sig i det lokala 
föreningslivet och därmed 
undviker ett framtida ut
anförskap, menar Admir 
Lukacevic.

 DAVID HELANDER
david.helander@sydsvenskan.se

Jalmar Sjöberg kör arm-
brottning med eleverna på 
Bäckagårdsskolan.

”Formen har inte 
 försvunnit, min 
form är fin.”
MFF:s nye mittback Lasse Nielsen gjorde 

sin första träning med laget igår. B14
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”Redan efter en
 kort tid hos oss 

får de en känsla av 
egenmakt – att de kan 

förändra sina liv”

Therese, grundare 
Maskrosbarn

”Alla ungdomar vi 
träffar i arrest och 
häkte vill finna ett 

alternativ till det 
kriminella”

Andreas, grundare 
Process Kedjan

“Genom att säga 
‘Välkommen, middagen 
står på bordet’ släpps 
människor in i landet,  
in i samhället”

Ebba, grundare
Invitationsdepartementet

”Med ökad tro 
på sin förmåga 
ser kidsen 
fler möjligheter 

för framtiden”

Admir, grundare 
Idrott utan gränser

“Genom en 
obotlig tro på 
individen hjälper 
vi dem att få egen 
förmåga att 

förändra sina liv”

Frida, Verksamhetschef 
Akutboendet Bostället, 
Stockholms 
Stadsmission

”Jag vill ge 
barnen möjlighet 
att göra det de 
själva vill, utan att 
påverkas av vad 
samhället anser att 

de kan göra”

Ia, grundare Passalen

”Vår dröm är att 
öppna upp Sverige 
genom att skapa 
möten mellan 

människor”

Pegah och Natassia, 
grundare Kompis 
Sverige

“Jag vill ge tjejerna 
friheten att själva välja 

hur de vill leva sina liv”

Mariet, grundare 
Tjejers rätt i samhället
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Vi har på nära håll sett och förstått hur svårt det kan vara att som 
nyanländ ta sig in i det svenska samhället. Samtidigt har vi sett 
hur en våg av främlingsfientlighet rullat in över Sverige. 

Vi startade Kompis Sverige våren 2013 för att vi tror på möten.  
Vi tror att möten mellan etablerade och nya svenskar kan skapa 
ett Sverige utan en ”vi och dem”-känsla. Okunskap om det som 
är främmande skapar många problem, medan möten mellan de 
båda grupperna gör individer mer tillåtande och inkluderande. 
Det är otroligt coolt att se personer med helt olika bakgrunder, 
kulturer och religioner mötas. Det blir så tydligt att med mer 
kunskap om varandra försvinner rädslor och fördomar. 

För att integration ska fungera i praktiken tror vi att etablerade 
och nya svenskar måste mötas på en jämlik nivå, där mötet är 
präglat av ett ömsesidigt utbyte. Att matcha ihop etablerade och 
nya svenskar och skapa kompisrelationer är en snabb lösning 
som ger nytta här och nu. Men vi tror också att arbete på individ- 
nivå långsiktigt kan förändra samhällsstrukturer. Vi har en lång-
siktig vision – en dröm om att vi ska öppna upp Sverige, med 
möten mellan människor som metod. 

“Vår dröm är att öppna upp 
Sverige genom att skapa möten 
mellan människor”

Pegah Afsharian och Natassia Fry
Grundare 

Kompis Sverige 
skapar integration 
på individnivå
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 16

Kompis Sverige är en kompisförmedling som matchar ihop nya och etablerade 
svenskar. Syftet är att skapa nya kompisrelationer i ett samhälle där det kan vara 
svårt att lära känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. De nya svenskarna vill 
många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det 
svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från 
en annan bakgrund och kultur. 

Med djupintervjuer och digitala anmälningsformulär som verktyg matchar Kompis 
Sverige ihop etablerade och nya svenskar. Matchningsmetoden utgår från intressen, 
yrke, livssituation och ålder och är viktig för att kompisrelationerna ska fungera väl 
redan från början. Genom att skapa vänskapsrelationer på individnivå ges nödvändiga 
förutsättningar för ett väl fungerande och mångkulturellt samhälle – ett Sverige där 
gränserna mellan etablerade och nya svenskar suddas ut. 

Antal individer 
2016: 1  720

Skapar integration på individnivå

NYA SVENSKAR  

ETABLERADE SVENSKAR 

3

5

Före Efter 6 mån

53%

66%

Före Efter 6 mån

100%

80%

60%

40%

20%

0%

6

5

4

3

2

1

0

Antal timmar i veckan 
man pratar svenska utanför 
skolan (median)

Andel som har varit hemma 
hos en ny svensk

+67%

+25%

”Första året lärde jag mig 
många nya ord, men jag hade 
jättesvårt att använda dem. 
Nu blir det lättare och lättare. 
Jag är mycket bättre nu. Det 
har hjälpt jättemycket!
Ny svensk

”Jag har lärt mig vad kriget 
innebär och hur Sverige tar 
emot nyanlända. Jag har också 
lärt mig mycket om kulturer, 
och de stora skillnaderna 
mellan hur man är i olika 
länder. En vänskap som gör att 
man öppnar ögonen lite mer.”
Etablerad svensk

Kompis Sverige
Suddar ut gränserna mellan nya och etablerade svenskar
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Som 16-åring begick jag mitt första rån och vid 17 hamnade jag 
för första gången i arresten. Jag fattade då beslutet att aldrig mer 
hamna där, men så fort jag kom ut stod jag där med polarna, 
rökte en braja och tänkte att det där var väl inte så farligt. Jag 
önskar verkligen att någon hade fångat upp mig där i arresten,  
då jag var som mest mottaglig för förändring. 

Som 23-åring dömdes jag till fängelse i åtta år för grovt rån. I slutet 
av fängelsetiden sökte jag mig till ett behandlingshem med tera- 
peuter som själva varit drogfria i tio år. Jag förstod att om någon 
skulle kunna hjälpa mig var det personer som själva levt ett 
liknande liv, som jag känslomässigt kunde identifiera mig med. 
Det blev min räddning. 

Idag jobbar jag på Process Kedjan som personlig coach till unga 
kriminella. Min egen bakgrund är helt avgörande för att kunna 
skapa mottaglighet och förtroende hos de ungdomar jag försöker 
stötta till förändring. 

Alla de ungdomar vi träffar i arrest och häkte vill hitta ett alternativ 
till det kriminella. Det finns därför mycket att vinna på att vi så 
tidigt som möjligt får komma in som coach och stötta till föränd-
ring, och till ett liv utan kriminalitet och droger. 

“Alla ungdomar vi träffar i arrest  
och häkte vill hitta ett alternativ till 
det kriminella”

Andreas Nygren 
Grundare & coach  

Process Kedjan 
får unga att se 
alternativ till 
kriminalitet
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 10

Genom Process Kedjan får unga kriminella (15–29 år) som sitter i arresten eller 
häktet en personlig coach, med egen erfarenhet av kriminalitet och missbruk. 
Process Kedjan arbetar för att dessa ungdomar ska få hopp och framtidstro, fatta 
sunda beslut och skapa sunda relationer. Coachen blir en varaktig stödperson 
genom hela processen, från polisingripande till frigivning. Genom sitt arbete vill 
Process Kedjan bidra till att minska återfallsrisken bland unga kriminella, då ca  
50 procent av de ungdomar som blir frisläppta från SiS ungdomshem återfaller 
och lagförs.

Process Kedjan driver även motivationsgrupper för ungdomar i häkte eller på 
institution. Coachen vägleder grupperna och får ungdomarna att öppna upp sig 
och lära från varandra. För ungdomar i riskzon genomförs också ett förändrings-
program för att öka kunskapen om konsekvenserna av kriminalitet och droger. 

Antal individer 
2016: 169

Får unga att se alternativ till kriminalitet 
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”Jag har en/flera förebilder 
som lever ett liv utan  
kriminalitet och droger”

+82%
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”Jag tar avstånd från 
personer som befinner 
sig i kriminalitet”

+42%

”När jag kom till Process Kedjan hade 
jag kanske varit ren i en vecka, och 
mådde skitdåligt. Jag hade svårt med 
pengar, och gick till kyrkan för att få 
mat. Nu har jag en vettig äldre som 
jag kan ringa närsomhelst. Jag hörs 
med henne mer än de flesta av mina 
polare och träffar henne ett par 
gånger i veckan. Hon är varm, öppen 
och omtänksam. Vi är lika, hon 
brukar säga att det är som att prata 
med sig själv ibland.” 

”Nu vill jag ta hand om mig själv på 
riktigt, vilket jag kan göra på behand-
lingshemmet. Därifrån kan jag också 
söka jobb. Kanske kan jag jobba på en 
fritidsgård sen, eller arbeta som 
plattsättare eller något. Men ett riktigt 
jobb. Jag skulle vilja starta eget”. 

Ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt  
från kriminalitet och droger 

Process Kedjan

Tillgång till låsta rum 
Process Kedjan har utvecklat ett unikt samarbete med Kriminalvården. 
Organisationen får tillgång till unga kriminella under den tiden då de 
sitter isolerade i låsta rum. Av egen erfarenhet vet grundarna av 
Process Kedjan att detta är en känslig tid då ungdomarna känner tvivel 
inför den kriminella banan. I detta kritiska skede får ungdomen 
möjlighet att diskutera sitt handlande tillsammans med en utbildad 
coach som delar samma bakgrund. Det ökar ungdomens förutsätt-
ningar att bryta sitt beteendemönster.
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Jag växte upp med en mamma som hade ett missbruk och en 
psykisk sjukdom. Jag var ett maskrosbarn. Ingen i min omgivning 
– släktingar, grannar eller skolpersonal – frågade mig om min 
mamma, eller om hur jag mådde. Jag saknade stöd från vuxen-
världen och hade verkligen behövt det. Jag uttryckte flera gånger 
att jag mådde dåligt, men ingen anmälde detta till socialtjänsten. 

När jag började gymnasiet träffade jag Denise och det visade sig 
att hon hade liknande upplevelser som jag. Vi bestämde oss för 
att starta organisationen Maskrosbarn, för att se till att inget barn 
skulle behöva möta det bristande stöd som vi upplevt. 

Maskrosbarn har nu funnits i tolv år och vi vänder oss till ungdomar 
i åldern 13–19 år som har en förälder som har ett missbruk eller 
psykisk ohälsa. Många ungdomar riskerar själva att få ett missbruk 
eller psykisk ohälsa som vuxna om de inte får stöd. Därför är det 
viktigt att vi finns. 

Hos oss får ungdomarna massa kunskap och insikter. De lär sig 
att deras förälders sjukdom inte är deras fel och att de inte kan 
göra sin förälder frisk. Redan efter en kort tid hos oss får de en 
känsla av egenmakt – att de kan förändra sitt liv och inte behöver 
bära vidare det sociala arvet. 

“Redan efter en kort tid hos oss får 
de en känsla av egenmakt – att de 
kan förändra sina liv” 

Therése Jarland
Grundare  

Maskrosbarn hjälper 
ungdomar att bryta sitt 
sociala arv
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 27

Hjälper ungdomar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid
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”När jag mår dåligt så vet 
jag vem jag kan vända mig 
till för att få hjälp” 

”Jag har inte ansvar för 
hur min förälder mår” 

+30%

+25%

Alla barn ska ges förutsättningar att växa upp till att bli välmående  
individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt

Maskrosbarn

”Jag har lärt mig att det är 
okej att gråta, att det är okej 
att be om hjälp. Allt man får 
lära sig här hjälper på något 
sätt. När man kommer till 
jobbiga situationer så märker 
man att man vet hur man ska 
agera.”

”Jag har börjat träna ganska 
mycket sedan i somras, börjat 
äta bättre. Jag mår mycket 
bättre i kroppen också tack 
vare det här. Jag stannar kvar i 
skolan och är lite mer social i 
min klass. Jag pratar mer med 
människor.”  

Barn och unga som växer upp med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk 
ohälsa behöver kontinuerligt och intensivt stöd för att bryta sitt sociala arv  
och forma sin egen framtid. Hos Maskrosbarn möts de av ledare som de kan 
identifiera sig med. Det är en förutsättning för att kunna bygga förtroende och 
mottaglighet. 

Ledarna arbetar efter Maskrosbarns modell och ungdomarnas utveckling utvärde-
ras regelbundet. Stödet anpassas efter varje individs behov och man erbjuder 
bland annat lägerverksamhet, coachprogram och Barnombud. Genom kontinu-
erliga aktiviteter och kontakt med Maskrosbarn under sex år får ungdomarna en 
långsiktig trygghet, något som ingen samhällsinstans för tillfället erbjuder. I tillägg 
till stödarbetet arbetar Maskrosbarn även med att föra fram barns perspektiv 
gentemot myndigheter och beslutsfattare. 

Antal individer 
2016: 318
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1993 kom jag, sju år gammal, från Bosnien till ett segregerat 
Landskrona. Mina valmöjligheter var inte så många och jag var  
i stor risk att hamna i de destruktiva kretsarna. Tack vare min far 
började jag spela basket och det blev starten på en stor person-
lig insikt. Jag såg hur idrotten blev räddningen för många 
ungdomar i mitt område. 

I mitten av 00-talet startade jag Idrott utan gränser, IUG, med 
målet att ge fler barn och ungdomar möjligheten att forma sin 
framtid. I varje klass finns det barn som är osedda och känner sig 
utanför. Det påverkar dels deras självkänsla och självförtroende, 
men också deras möjlighet att nå kunskapsmålen i skolan, börja 
gymnasiet och se möjligheter inför framtiden. Genom idrotten 
kan vi få alla barn att bli sedda, bekräftade och vara med. 

IUG introducerar fritidsaktiviteter på idrottslektionerna i skolan. 
På så sätt får barnen prova på olika idrotter och lockas till att 
fortsätta med aktiviteterna på fritiden. IUG-ledarna har liknande 
bakgrund som barnen. De blir därför trovärdiga förebilder och 
får barnen att växa som individer. Med ökad tro på sin förmåga 
ser kidsen fler möjligheter för framtiden. 

“Med ökad tro på sin förmåga 
ser kidsen fler möjligheter 
för framtiden” 

Admir Lukacevic
Grundare & VD

I varje klass finns det 
barn som är osedda 
och som känner sig 
utanför. Genom idrotten 
kan vi få alla barn att 
bli bekräftade och 
vara med.
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 4

Stärker barns självförtroende och självkänsla
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Kan ta ledarrollen i en 
aktivitet

Vågar berätta om sin situation 
och sina problem, t.ex. att 
man mobbas i skolan

+28%

+81%

”IUG behövs för att barn ska röra på sig 
mer. Vi ungdomar kanske inte rör på 
oss för att vi inte vet hur vissa sporter 
går till och har kanske inte testat på 
dem. Men på idrottslektionerna så får vi 
testa på, och det tycker kanske folk är 
kul. Och då kanske de börjar!” 

”På basketen har jag fått väldigt 
mycket uppmärksamhet av ledarna. 
För när jag blir arg, då får jag väldigt 
mycket energi och försöker verkligen 
satsa på saker. En gång så var det en 
kille som toppade laget, och jag kände 
liksom, kan du inte passa till en tjej. Då 
sa killen att, du måste vara mer aktiv, 
så kommer jag passa dig. Då tänkte jag 
att, nu ska jag visa honom hur en aktiv 
person ska vara, så jag sprang runt 
massa och försökte fånga bollen. Då 
fick jag väldigt mycket beröm av 
ledaren.” 

Idrott utan gränser 
Får unga att se möjligheter genom meningsfulla fritidsaktiviteter 

Idrott utan gränser (IUG) introducerar, i samarbete med lokala idrottsföreningar, 
fritidsaktiviteter på idrottslektioner i skolan. På så sätt får de barn och ungdomar att 
våga prova på olika idrotter som kan locka dem till en meningsfull fritid. 

Ledarna för aktiviteterna har alla en liknande bakgrund som barnen de möter, vilket 
gör att de lyckas skapa relationer och driva en positiv utveckling. Ledarna arbetar 
efter IUG–metoden, som de alla utbildas i. Den bygger på att se, förstå och berömma 
barnen för att få dem att växa som individer. Med ökad tro på sin förmåga får barnen 
en mer positiv framtidstro. Ledarna blir också viktiga förebilder som visar att det 
faktiskt går att ”bli något” trots att man kommer från en bakgrund med begränsade 
möjligheter. 

Antal individer 
2016: 15 800

Antal orter 
2016: 5

Länkar ihop sektorer så att alla barn blir sedda
IUG är länken som får kommun, skola, föreningsliv och näringsliv att 
jobba tillsammans. Målet är att alla barn ska bli sedda och inte känna 
sig utanför. Genom samarbete med kommunen får IUG:s ledare en 
unik möjlighet att komma in på skoltid under idrottslektionerna. IUG 
rekryterar unga förebilder ur föreningslivet som är duktiga på sin idrott 
och som följer barnen på idrottslektionerna mellan årskurs 4–9. IUG 
inleder samarbeten med näringsliv och donatorer för att barnen ska få 
träffa ledarna ofta även efter skolan: i bostadsområden, gallerior och  
i simbassängen.
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Under min gymnasietid och när jag pluggade till fritidsledare 
arbetade jag som personlig assistent till barn med funktions- 
variation. Jag märkte snabbt att de barn jag jobbade med hade 
en mycket liten social arena. Många var väldigt ensamma, och 
hade inga fritidsaktiviteter. Det blev fröet till Passalen! 

Jag startade lördagsklubbar, en slags fritidsgård där jag bjöd in 
andra assistenter och barn, och det kom jättemycket folk. Det 
fanns ett enormt behov hos de här ungdomarna att ha ett ställe 
att gå till. 

Efter några år med Passalen blev jag intresserad av funktions- 
hinder som en samhällsfråga. Hur kommer det sig att vi har 
skapat en fritidsarena där vi utestänger en stor grupp barn och 
unga? Och hur kommer det att påverka dem senare i livet? Att 
aldrig ha sjungit i kör, varit med i ett svettigt idrottslag, blivit  
ihop med någon, och så vidare. 

Passalen vill erbjuda en fritid för alla. Idag arrangerar vi aktiviteter 
inom bland annat musik, skapande, handboll, segling och action- 
sport. Jag vill ge barnen möjlighet att göra det de själva vill, utan 
att påverkas av vad samhället eller deras diagnos anser att de 
kan göra. Jag vill se dem växa. 

“Jag vill ge barnen möjlighet att göra 
det de själva vill, utan att påverkas av 
vad samhället anser att de kan göra”

Ia Kjellsdotter
Grundare & Verksamhetsledare

Passalen 
ger unga 
möjlighet att 
göra det de 
själva vill
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 5

Skapar ett aktivt och meningsfullt liv för unga med 
funktionsvariation 

Ger unga möjlighet att göra det de själva vill 

Passalen

”Det viktigaste jag lär mig är att uppträda med kören och stå 
på scen. Tror att jag kommer att ha nytta av det.” 

”När man är en del av en grupp är det viktigt att man be-
handlar andra som man själv vill bli behandlad; man ska 
vara snäll och inte slåss.” 

”Innan Passalen hade jag inget att göra överhuvudtaget. Nu 
kommer jag och sjunger för att bli supersupersuperbra.”

Passalen verkar för ett samhälle där unga, oavsett funktionsvariation, har förut-
sättningar att skapa ett aktivt och meningsfullt liv. Genom att skapa mötesplatser 
och aktiviteter ute i det öppna samhället fokuserar man på ungdomarnas möjlig-
heter istället för på deras diagnos. De barn och unga som deltar i aktiviteterna får 
stärkt tilltro till sin egen förmåga och blir självständiga individer. Målet är att de 
ska förstå och hantera sociala normer utifrån egna förutsättningar, och skapa 
sociala relationer utifrån intressen. Passalen vill att alla ska våga drömma och 
känna att de kan påverka sin framtid. 

Antal individer 
2016: 628

Fritid för alla
Programmet Fritid för alla är länken mellan barn och unga med 
funktionsvariation, fritid och föreningsliv. Med hjälp av Passalens 
ledare introduceras målgruppen för aktiviteter som de själva väljer, 
istället för aktiviteter som är begränsade till en viss funktionsförmåga. 
Deltagarna får prova på nya saker såsom segling, roller derby, action- 
sport, konsertbesök och att själva uppträda inför publik. Genom att 
våga göra nya saker minskar föreställningar om att det är komplicerat 
och krävande att delta. Resultatet blir att målgruppen får känna 
ägarskap över sin egen framtid. 
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När jag under ett år arbetade som lärarvikarie på SFI (Svenska  
för invandrare) blev det tydligt för mig hur segregerat samhället 
är och hur få elever det var som hade möjligheten att träna  
språket utanför skolan. Det var inte många av mina SFI-elever 
som kände någon svensk och få av mina svenska bekanta kände 
någon nyanländ eller för den delen någon som flyttat hit för 
flera år sedan.

Eftersom jag bara var vikarie och inte satte betyg, kunde jag 
umgås med mina elever på fritiden. Jag blev hembjuden till dem 
på fantastiska middagar och tänkte att fler skulle få ta del av 
världen som kommit till Sverige. 

Jag startade Invitationsdepartementet med den enkla idén att 
skapa förutsättningar för nya och etablerade svenskar att träffas 
och äta middag tillsammans. Det är ett enkelt sätt att mötas och 
få lära känna varandra, få inblick i varandras kulturer - och att få 
öva på svenska. I ett sådant land vill jag leva – där vi möts som 
människor, samtalar, bygger relationer och nätverk. 

Genom att säga ’välkommen, middagen står på bordet’ släpps 
människor inte bara in i landet, utan också in i samhället.

“Genom att säga ‘Välkommen,  
middagen står på bordet’ släpps 
människor in i landet, in i samhället” 

Ebba Åkerman
Middagsminister

Middagar 
för fler 
perspektiv
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Antal orter 
2016: 36

Invitationsdepartementet verkar för ett inkluderande Sverige där främlingar blir 
middagsgäster. Idén är att människor som kommer till Sverige och studerar svenska 
blir hembjudna på middag till etablerade svenskar eller tvärtom, att etablerade 
svenskar blir hembjudna till nya svenskar. Genom att driva en middagsförmedling 
bidrar Invitationsdepartementet till möten, måltider och samtal i vardagen mellan 
grupper som annars inte skulle träffats. 

Målsättningen är att skapa förtroende i stället för fördomar om varandra. Och att 
verka för ett samhälle där man förekommer utanförskap och främlingsfientlighet 
genom att vara välkomnande och inkluderande. 

Verkar för ett inkluderande Sverige, där främlingar 
blir middagssällskap 

Middagar för fler perspektiv 

Invitationsdepartementet

”Vi hade aldrig träffats annars, och 
jag inser hur segregerat vårt sam- 
hälle är. Han bor i Södertälje och 
jag på Stora Essingen. Jag har 
aldrig varit i Södertälje och det 
finns ingen anledning att komma 
till Stora Essingen heller om man 
inte bor där.”
Etablerad svensk

”De var snälla och intressanta, det 
var mycket skönt att träffas och 
prata. Jag och min man är mycket 
nöjda. Jag fick träna min svenska 
och jag fick lära mig nya saker om 
Sverige”.
Ny svensk

67%

67% av de som har blivit 
bortbjudna är hemma hos 
någon i aktuell stadsdel för

första gången

NYA OCH ETABLERADE  
SVENSKAR

98% har lärt sig mer om 
det svenska samhället

NYA SVENSKAR  

98%

Antal individer 
2016: 6 480
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Vi arbetar med de mest utsatta, de som lever på gatan, och har 
gjort det länge. Ofta har de missbruk och psykisk ohälsa. De har 
ramlat mellan alla stolar och saknar nätverk.

De här människorna är oftast otroligt otrygga, för de är vana vid 
att åka ut när det inte fungerar. De bor länge hos oss, ett par år, 
för att om du har varit så trasig, tar det tid att bygga upp dig och 
att stärka dig.

Jag minns särskilt en kvinna som varit bannlyst från alla härbärgen, 
de tyckte att hon var den värsta av de värsta. Jag följde henne 
under fem år och under tiden skalade vi bort den utåtagerande, 
oberäkneliga, våldsamma kvinnan som folk såg. Vi trodde på 
henne, att det fanns någonting. Det visade sig så småningom att 
hon varit etablerad, konstnär, gift i många år och hade ett barn, 
men någonting hade hänt. En skilsmässa och en psykos gjorde att 
hon förlorade allt och ramlade igenom rubbet. Vi jobbade med 
hennes drogfrihet, för att aggressiviteten var kopplad till drickan-
det. Vi förstod att hon levde med psykisk ohälsa, men hon var i 
total förnekelse. Till slut vände det: hon blev nykter, började måla, 
och fick kontakt med sin son igen.

Vägledarna ger henne och många andra mycket omsorg för att 
visa att vi tror på dig, vi gillar dig. Vi bygger förtroende, har tålamod, 
och gör det så bra för deltagaren som möjligt. Genom en obotlig 
tro på individen hjälper vi dem få egen förmåga att förändra sina liv.

”Vi hjälper de mest utsatta att få egen 
förmåga att förändra sina liv”

Frida Lundberg
Verksamhetschef Akutboendet Bostället 

Stöd för 
att kunna 
förändra liv
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 9

Stockholms Stadsmission verkar för att Stockholm ska bli en mänskligare stad  
för alla. 

Inkludera samarbetar med Stockholms Stadsmissions offentligt finansierade 
sociala verksamhet, som arbetar för människor i utsatta livssituationer. Stads- 
missionen driver akutboende, stödboende och Bostad Först för vuxna hemlösa 
och missbrukare. Vägledarna arbetar för att deltagaren ska erövra den insikt, kraft 
och det mod som behövs för att de ska förändra sitt liv i den riktning de själva 
valt. Deltagarna får därför boende och stöd enligt en metod som bygger på att 
se människan utifrån hennes förutsättningar, ge akut stöd och verka för lång- 
siktig förändring. 

Stockholms Stadsmission
Ett mänskligare samhälle – för alla Stöd för att kunna förändra liv 

”I morse ringde soc med en positiv nyhet kring lägenheten! Vi har börjat 
träffas tillsammans; Stadsmissionen, Soc, Mariakliniken och jag. De mötena 
är mycket viktiga. Det är bra att ha alla där samtidigt, då kan vi reda ut alla 
detaljer om det är något speciellt som kommer upp.”  

”De timmar man kommer ut från boendet är roliga och viktiga. Nu när man 
inte längre håller på med droger behöver man komma ut och hitta på 
mycket mer. Åka och fiska, gå och träna. Sådana aktiviteter gör att man 
håller sig borta från drogerna.”

”Jag tar hand om lägenheten. Det känns självklart att följa reglerna här. 
Följer man bara reglerna, så finns boendet kvar. Och visar man respekt för 
personalen så får man det tillbaka, det är så bra personal här. De har 
mycket tålamod med oss när vi gör dumma saker, men är man bra så får 
man ännu mer tillbaka.” 

Antal individer 
2016: 470

Bostad först
Bostad först erbjuder personer i hemlöshet möjlighet att få ett första- 
handskontrakt och individuell coachning. Stödet syftar till att indivi-
den ska förbättra hälsan, bygga upp relationer med närstående och 
kunna behålla sitt boende genom att förstå hyreslagen och sköta sitt 
hushåll. Dessutom deltar Stockholms Stadsmission i kontakten med 
hyresvärd och myndigheter. 

Bostad först är unikt eftersom personer som har ett missbruk får 
möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Man frångår uppfatt-
ningen att individen först måste bli fri från missbruk för att kvalificera 
sig för en bostad, och utgår istället från att en trygg boendesituation  
i kombination med stöd bidrar till att personen blir drogfri. 
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“Jag vill ge tjejerna friheten att själva 
välja hur de vill leva sina liv”

Mariet Ghadimi
Grundare & verksamhetschef

För ett samhälle fritt 
från hedersrelaterat 
våld och förtryck

Under hela min uppväxt levde jag ett dubbelliv. Vi fick kämpa  
för varje sak vi ville göra, mina systrar och jag. Det kunde vara så 
enkelt som att gå på bio eller fika på stan. Det var självklarheter vi 
bad om. Bara rätten att få välja själva, tänka fritt och bli kär i vem 
vi ville. Utan att behöva straffas för det. Det var en vansinnig 
period.

Min kompis giftes bort mot sin vilja som femtonåring. Det var 
fortfarande lagligt i Sverige då. Det var så fruktansvärt orättvist, 
och det var då jag bestämde mig. Ett antal år senare var jag med 
och ändrade den lagstiftningen. 

För mig har målet alltid varit självklart. Svensk lag ska gälla alla.  
I varje diskussion jag går in i så tar jag med mig det. Jag lägger 
aldrig barns rättigheter på bordet att förhandla om. Det är viktigt 
för mig att vara tydlig med det när jag träffar föräldrar och myn-
dighetspersoner. Det gör mig stolt att barn har en egen rättslig 
ställning i det här landet. 

Det finns föräldrar som är beredda att döda sitt eget barn för att  
få sin heder upprättad i Sverige idag. Vi har skapat ett fysiskt rum  
i samhället som är fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. 
Tjejerna som kommer hit och för första gången i livet får uppleva 
den friheten påminner mig om vad jag alltid har kämpat för. Jag 
önskar att jag kunde säga att vår kamp är över, att vi har vunnit nu. 
Men den är inte slut här. Den har bara börjat.
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Antal avtal med kommuner 
och stadsdelar 2016: 15

TRIS arbetar för att personer som riskerar eller lever i hedersrelaterat våld och 
förtryck ska få möjlighet att bli självständiga individer med förutsättningar att leva 
ett aktivt och självvalt liv. För att nå dit arbetar TRIS med förebyggande insatser, 
akuta insatser och med kunskapsspridning. 
 
Det förebyggande arbetet i TRIS verksamhet är ett viktigt verktyg för att barn och 
unga ska kunna ha möjlighet till en aktiv och självvald fritid. TRIS driver fotbolls-
projektet Ronjabollen, och erbjuder genom Lilla Rummet en träffpunkt med 
läxläsning, filmvisningar och pyssel. Genom Simskolan Ronja och programmet 
Livscirkeln erbjuder TRIS vuxna kvinnor en plats för hälsofrämjande aktiviteter, 
samtal och samhörighet samt möjlighet till en väg in i arbetsmarknaden genom 
praktiktjänstgöring. Med flera års erfarenheter av att arbeta med risk- och 
hotbedömningar och individanpassat stöd erbjuder TRIS skyddade boenden och 
en nationell jourlinje för personer som behöver akut stöd. I tillägg till stödarbetet 
arbetar TRIS även med att erbjuda vägledning och konsultation till de som i sin 
yrkesroll möter personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

TRIS – Tjejers rätt i samhället 
För ett land fritt från hedersrelaterat våld och förtryck För rätten till ett självvalt och självständigt liv

”TRIS är viktigare för mig än SFI. På Livscirkeln får jag lära mig 
saker som är oerhört viktiga att ha med sig i sitt liv i Sverige. Varje 
vecka lär jag mig någonting nytt och värdefullt. Livscirkeln är som 
att läsa en kurs på universitet, men som handlar om livet.” 

”Det är hjärtat som väljer vem man blir kär i.”

”Att få komma till Läxhjälpen varje vecka är jätteviktigt för mig. 
Här kan jag komma och få hjälp med läxor och träffa kompisar 
efter skolan, och vi pratar om viktiga saker. Om TRIS inte hade 
funnits hade jag aldrig klarat skolan.”

Antal individer 
2016: 502
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Jag har alltid varit en vinnarskalle. Oavsett om det har handlat om 
att skaffa ett jobb, göra basketkarriär eller få permanent uppe-
hållstillstånd. Jag kom till Sverige från Kosovo i februari 2011, och 
jag har kämpat hårt för att få stanna här. Tack vare projektet Inklu-
dera Flera arbetar jag nu för Idrott utan gränser. Vi jobbar i skolor i 
segregerade områden för att stärka barns självförtroende och 
framtidstro.
 
Basketen är min passion. Den har utvecklat mig som person och 
varit min räddning när jag har behövt en tillflyktsort. Att jag har 
varit kortare än de flesta andra på planen har aldrig hindrat mig, 
istället har det stärkt min motivation. Att alltid jobba lite hårdare. 
Aldrig ge vika för en motgång. Från Kosovo har jag tagit med mig 
principen om att stärka varje individ. Både på, och utanför basket-
planen. I Sverige har jag lärt mig att sätta laget före jaget, att det 
är viktigt att vi tar hand om varandra. 
 
I skolan håller jag fem lektioner per dag, och däremellan äter vi 
tillsammans. Det är viktigt för mig att ta hand om barnen också 
utanför planen. Veta hur de mår, se till att de gör läxorna. Som 
ledare vill jag vara en förebild. Jag vill engagera och inspirera. 
Och så vill jag att barnen ska tro på att de själva kan. 

Jag har tagit mig från Kosovo till Göteborg och Idrott utan gränser. 
Tack vare Inkludera Flera hoppas jag nu på att få stanna i Sverige. 
Att få lära barnen spela basket är ett sätt för mig att ge tillbaka det 
jag har fått. 

“Genom Inkludera Flera-anställningen 
hoppas jag få stanna i Sverige” 

Ardian Xhibo
Inkludera Flera-ledare 

Stärker arbetslösa 
ungdomars 
anställningsbarhet
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Antal orter 
2016: 3
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Förutom att stötta sociala entreprenörer driver Inkludera även ett eget projekt 
– Inkludera Flera. Där kopplar vi ihop motiverade arbetslösa ungdomars behov 
av jobb med barns behov av stöd och goda förebilder. Ungdomarna får heltids-
jobb som ledare hos några av de sociala entreprenörer som Inkludera samarbe-
tar med, i dagsläget Maskrosbarn och Idrott utan gränser. Intäkterna för att driva 
projektet kommer från entreprenören, offentlig sektor, privat näringsliv, stiftelser 
och donatorer.

Projektet ger ungdomarna arbetsförberedande utbildning, meriter, utökat 
nätverk, mentorer, ökad kompetens och tro på sin egen förmåga. Viktigt är att 
man får erfarenhet av ett heltidsarbete, något som ofta efterfrågas i rekryte-
ringssammanhang. Samtidigt får barnen hos Maskrosbarn och Idrott utan 
gränser kontinuerlig kontakt med en person som de kan se upp till och som 
stärker deras självkänsla, självförtroende och känsla av möjligheter för framti-
den. Ungdomarna delar barnens bakgrund, vilket gör att de har mycket stor 
förståelse för målgruppen. 

Projektstöd från 
Arvsfonden

Inkludera Flera
Ungdomar får jobb hos Inkluderas sociala entreprenörer Stärker arbetslösa ungdomars anställningsbarhet 

”Jag har fått ett brett kontaktnät. Genom mitt arbete har jag både 
träffat barn, ungdomar och CSR-ansvariga. Det får mig att tänka 
att jag kan ta mig dit jag vill.” 

”Utbildningsprogrammet har gjort mig tryggare i mig själv: jag vet 
mer vad jag kan. De adjektiv jag har satt på mitt CV vet jag nu 
stämmer.”   

”Om jag inte hade fått arbetet inom Inkludera Flera hade mitt liv 
varit väldigt annorlunda: jag hade inte varit lika självständig och 
ambitiös och jag hade haft en dålig kompiskrets. Nu har jag bytt 
stad, fått nya vänner och sagt upp kontakten med gamla vänner. 
Jag är mer strukturerad, har mer ambitioner och jag vet att jag 
vill börja plugga till socionom.” 

Antal individer 
2016: 6
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”Tänk dig att vi har ett hus 
som vi bor i. Det står på några 

vingliga pelare, är himla  
charmigt men väldigt stökigt. 

Inkludera har hjälpt oss 
att bo här, de har inrett alla 

rummen, förstärkt pelarna och 
dessutom hjälpt oss att förstå 

hur vi ska betala hyran.”
Entreprenör 

www.inkluderainvest.se
www.facebook.com/inkludera 


