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I månadsbrevet för april berättar vi om Ensamkommandes Förbund
Stockholm som har haft årsmöte och fått en ny styrelse. De höll
även ett seminarium under Barnrättsdagarna tillsammans med Rädda Barnen. Stödlinjen har under mars fått in flera samtal från unga
daritalande tjejer som velat prata om problematiska relationer, vi
tittar närmre på ett av samtalen här.

NY STYRELSE I EFS

KONTAKTUPPGIFTER
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Verksamhetsutvecklare som arbetar med Lyssna på mig!-projektets mål
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Faryana Asghari nås på:
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På bilden ser du Ensamkommande
förbund Stockholms nya styrelse
som valdes på årsmötet. De hälsar
att ”vi kommer att vara röster för
ensamkommande ungdomar under
året och ska göra det här året ännu
roligare och lärorikt för alla våra
medlemmar”. Snart har de sitt första styrelsemöte där de kommer att
planera och diskutera årets kommande aktiviteter och gemenskap
för ensamkommande/nyanlända
ungdomar. I styrelsen finns både de
som varit med innan och helt nya
ledamöter, Benjamin Fayzi fortsätter
som ordförande.Vi önskar dem ett
varmt lycka till!

STORT NAWROUZFIRANDE
I april anordnade EFS en fest för att
fira Nawrouz, det persiska nyåret.
Det var en av de största festerna de
haft med över 320 deltagare.

” Vi är så glada och
stolta över att ha anordnat en sådan fest,
där alla som ville fick
vara med. Alla var
glada och nöjda. En fest
man aldrig glömmer.”
Benjamin Fayzi, ordförande EFS
Det blev ett gemensamt firande där
folk med olika kultur och bakgrund
kunde samlas, dela sin glädje och
fira det nya året tillsammans.
Det serverades persisk, kurdisk och
afghansk mat. Deltagarna läste
poesi och texter om Nawrouz. Vissa
ungdomar rappade och sjöng på
olika språk, andra lekte lekar och
hade tävlingar. Det var ett firande
där atmosfären var full av kärlek
och omtanke.

EFS OCH RÄDDA BARNEN de Fajaz och Nazir lite utifrån sina
PÅ BARNRÄTTSDAGARNA egna erfarenheter och publiken
Den 9–11april hölls Barnrättsdagarna i Örebro. Årets tema var
”Barn i utsatta situationer”. Under
ett seminarium presenterade Sofia
Rasmussen, sakkunnig migration
på Rädda Barnen, tillsammans med
Fajaz Dowlatzai och Nazir Haydarpour från Ensamkommandes
förbund Stockholm, Rädda Barnens
globala rapport om återvändande från Europa till Afghanistan.
Rapporten lyfter barns och ungas
tankar och erfarenheter kring
återvändande till Afghanistan. Vi
berättade om rapporten i ett tidigare nyhetsbrev.

ställde några frågor, t.ex. varför
man hellre vill leva som papperslös än att återvända? På det
stora hela var det ett lyckat och
uppskattat seminarium som lyfte
viktiga aktuella frågor!

SAMTAL TILL STÖDLINJEN
UNDER MARS
Under mars har vi tagit emot 5
samtal på arabiska och 18 på dari. 1
av de som ringt var under 18 år, 15
var 18–21 år och 7 samtal var från
personer över 25 år, främst föräldrar. 1 person sa inte hur gammal
den var. Av de som ringde var 9
kvinnor och 14 män.

föräldrarna. Vi förklarar hur socialtjänsten arbetar och råder föräldrarna att kontakta dem så att de
kan få stöd med den yngre brodern,
för alla barnens bästa.

EXEMPELSAMTAL DARI
En tjej ringer till oss och berättar
att hon är rädd för sin partner och
vill lämna honom. Han har utsatt
henne för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, men hon vet inte om
hon borde polisanmäla honom eller
hur hon ska kunna fly från honom.

”Jag är rädd för min
partner och vill lämna
honom, men vet inte hur”
Ung tjej som ringer till stödlinjen

EXEMPELSAMTAL ARABISKA
En ung kille ringer till oss. Han kom
till Sverige som ensamkommande
tillsammans med sin yngre bror. Han
själv blev placerad på ett boende
men hans bror fick bo hos en svensk
familj. Nu har deras föräldrar och
flera syskon kommit till Sverige
genom familjeåterförening och de
bor alla tillsammans. Problemet är
den yngre brodern inte vill bo med
resten av familjen, han vill tillbaka
till den svenska familjen. Detta
skapar mycket konflikter med
föräldrarna och resten av syskonen.
Den yngre brodern har kontaktat
socialtjänsten och vill att de ska
hjälpa honom att flytta. De
återkommande konflikterna
påverkar hela familjen som inte mår
bra. Föräldrarna vågar inte själva
kontakta socialtjänsten då de är
rädda att de ska omhänderta även
deras yngre barn om de ber om
hjälp med sin son. Vi samtalar med
både den äldre brodern och

Hon kom till Sverige som ensamkommande för några år sedan. Nu
bor hon själv och har ingen att
prata med om partnern. Hon vill
inte berätta för vänner eller familj
om vad han gjort på grund av hederskulturen. Hon är rädd att de ska
vända sig emot henne och inte vilja
träffa henne mer om de får reda på
vad han gjort. Hon har försökt att
prata med någon i skolan om övergreppen, men känner inte att hon
fick det stöd eller den vägledning
hon behövde.

RÄDDA BARNENS STÖDLINJE
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Stödlinjen riktar sig till barn, unga och
föräldrar som flytt till Sverige.
Linjen nås på 0200–77 88 20 vardagar
klockan 15–18. Stödlinjen erbjuder
anonymt och kostnadsfritt samtalsstöd
på arabiska, dari, pashto, svenska och
engelska.

Drivs av Rädda Barnen i samverkan
med Ensamkommandes Förbund. Ensamkommandes Förbund är en rikstäckande politiskt och religiöst oberoende
ideell förening som drivs av och för
ungdomar som har flytt till Sverige.
Lokalförbund finns i flera städer runt
om i landet.

i projektet. Projektet Lyssna på mig!
startade i december 2016, pågår i tre år
och finansieras av Arvsfonden.

Fajaz Dowlatzai och Nazir Hakydarpour på Barnrättsdagarna. Foto: EFS

Seminariet var välbesökt och närmare 100 personer hade anmält
sig. Under samma seminarium
presenterades också rapporten
”Mellan flykt och framtid” som
konsultföretaget Emerga gjort
tillsammans med Rädda Barnen
och som lyfter barns och ungas
upplevelser och erfarenheter av
asylprocessen i Sverige.
Efter presentationerna reflektera-

Läs mer på:
www.raddabarnen.se/helpline

Rädda Barnens Stödlinje och Rädda
Barnens Påverkansråd är andra delar

Vi hade flera samtal där vi lyssnade
på henne.Vi berättade att om man
utsätts för någon form av övergrepp
och anmäler det till polis och socialtjänst så kan man på det sättet få
hjälp. Vi informerade även om
kvinnojourer. Vi sa också att hon
behöver tänka på sitt eget liv och
säkerhet först.

