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LYSSNA PÅ !

Nu börjar det bli avslutningstider. I Lyssna på mig! arbetar vi, vid
sidan av stödlinjen, med att sammanfatta våra erfarenheter. Först
ut en film med tips för bättre samarbeten. På bilden ovan Benjamin
Fayzi och Eva Harnesk från filmen. I månadens samtalsexempel ser
vi hur det kan bli om vi missar att förklara för och lyssna på barn
och unga om olika åtgärder som rör dem.

CHECKLISTA FÖR ETT
BÄTTRE SAMARBETE
Under våren har Milen Ogbamichael
och Elin Krook som går socionomprogrammet gjort sin praktik hos
oss. De har utvärderat samarbetet
inom Lyssna på mig!.Vi frågade dem
lite mer om det.

KONTAKTUPPGIFTER
Projektsamordnare
Sandra Akiwumi-Lundstedt nås på:
sandra.akiwumi-lundstedt@rb.se
Verksamhetsledare för Stödlinjen
Eva Harnesk nås på: eva.harnesk@rb.se
Löpande verksamhet för EFS:
Ensamkommandes förbund Stockholm
på Facebook

Berätta om vad ni har gjort och varför?
Vi har gjort en utvärdering av
samarbetet mellan Rädda Barnen
och Ensamkommandes förbund
Stockholm. Utvärderingen utmynnade i en liten film och i ett dokument
med råd och rekommendationer
för framtida liknande samarbeten
mellan organisationer. Dokumentet
kommer också med små checkrutor
och är tänkt att kunna användas
mer handgripligt inför och i själva
samarbetet.

Utvärderingen hade två syften; dels
att fungera som ett stöd för framtida samarbeten, men också att uppmuntra till att fortsätta ha sådana
samarbeten! Det hoppas vi kunna
visa genom de produkter vi tagit
fram. En ungdomsorganisation och
en stor organisation har mycket utbyte av att samarbeta. Tillsammans
kan de skapa bestående förändringar för målgruppen, som dessutom
görs tillsammans med ungdomar,
och inte bara för dem!
Hur gick ni tillväga?
Vi genomförde intervjuer med elva
personer som varit involverade i
projektet från båda organisationerna, för att utifrån deras upplevelse
ta fram råd och rekommendationer
för samarbeten. Sedan analyserde vi
svaren och sammanställde dem i tio
punkter.

Var det något oväntat som sades?
Jag tror inte att vi hade några
särskilda förväntningar på vad som
skulle kunna komma att sägas. Men
vi blev lite överraskade över hur
vissa saker, som kan framstå som
självklara, kanske inte är det när
man är mitt uppe i samarbetet. Det
är lätt att med lite distans prata om
saker på ett självklart sätt, men när
man väl står i samarbetet så kan
det vara svårt att se helt klart. Därför tror vi att det material vi tagit
fram kan vara användbart.
Vad är det viktigaste tycker ni att ta
med sig in i ett samarbete?
Vår sammanställning belyser framförallt det mellanmänskliga. Att ett samarbete inte bara sker mellan organisationer, utan också mellan människor.
Det är det viktigaste att ta med sig.
Att det behöver finnas utrymme för
olika former av mellanmänskligt stöd.
Vem kan använda sig av den här listan?
Tanken är att produkten ska kunna
användas av både ungdomsorganisationer och stora organisationer.
Alla som står inför, eller vill inspireras
till att samarbeta med en bjässeorganisation eller ungdomsorganisation
kan ha användning av materialet!
Något annat ni vill berätta?
Idéen till den här utvärderingen kom
både utav att de som varit med i
samarbetet upplevt att de stött på
en del svårigheter under projektets
gång, men också utav att samarbetet genererat många positiva saker,
för båda organisationerna! Genom
att samarbeta med ungdomar som
har organiserat sig i ett formellt
sammanhang får man goda förutsättningar att tillsammans skapa beståen-

de förändringar. Så; våga samarbeta!
Här finns filmen och checklistan

SAMTAL TILL STÖDLINJEN
Under april har vi tagit emot 19
samtal på dari och 15 samtal på
arabiska. 2 av de som ringt var
under 18 år, 15 var 18–21 år och 13
samtal var från personer över 25 år,
främst föräldrar. 4 personer sa inte
hur gamla de var. Av de som ringde
var 5 kvinnor och 29 män. Vi har
haft problem med vår annonsering
under våren, vilket lett till färre samtal. Nu är den äntligen igång igen så
vi hoppas på fler samtal framöver.

ETT SAMTAL PÅ ARABISKA
En pappa ringer och berättar att
han har varit under utredning hos
socialtjänsten under nästan ett
halvår, under den tiden har han
inte fått träffa sin son. Nu har de
kommit fram till att de får träffas.
Han känner sig lite orolig för hur
barnet kommer reagera och för att
sonen ska ha glömt bort honom och
språket eftersom mamman pratar
ett annat språk med barnet. I vårt
samtal försöker vi föreställa oss hur
mötet ska bli och hur han kommer
känna när han träffar sin son. Pappan säger att han känner sig lugn
och glad i slutet av vårt samtal.

”Jag får inte gå ut när
jag vill”
18-årig kille till Stödlinjen
Vi pratade länge och vi försökte
förstå varför både socialtjänsten
och boendepersonalen anser att
han borde flytta, mot sin vilja. Efter
en lång diskussion förmedlade han
att han verkligen inte mår bra av situationen. Jag förklarade för honom
varför det är viktigt att söka professionell hjälp och att ha en dialog
med socialtjänsten om att han är
redo att söka hjälp.
Problemet i det här fallet var
missförstånd och bristande kommunikation.Vi kan inte tvinga ett barn
att flytta utan att förklara varför.
Vi behöver istället berätta om den
hjälp och det stöd som finns och
uppmuntra dem till att söka dessa,
då de i många länder och kulturer
saknas information och kunskap om
psykisk ohälsa.

FILM OM GYMNASIELAGEN
ETT SAMTAL PÅ DARI
En artonårig kille med uppehållstillstånd ringer och berättar att
han upplever att boendepersonalen
kontrollerar honom. Han säger att
han inte får gå ut när han vill eller
bestämma något själv. Han tycker inte att personalen behandlar
honom bra och de får honom att må

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.

Läs mer på:
www.raddabarnen.se/helpline

dåligt. Boendepersonalen vill att han
ska flytta till ett annat boende, vilket
han inte alls vill. När han tagit upp
detta med socialtjänsten, upplever han
att de inte lyssnar på honom, utan de
håller med personalen på boendet om
att han borde flytta.

Rädda Barnens Stödlinje och Rädda
Barnens Påverkansråd är andra delar

Rädda Barnen har mött många,
både ungdomar och professionella,
som tycker det är svårt att veta
vilka utbildningar som kan ge Uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.
För att sprida information har Rädda Barnen tagit fram en kort film.
Här finns filmen, sprid den gärna!

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

