
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

ENSAMKOMMANDES 
FÖRBUND STOCKHOLM
Under sommaren har EFS bland 
annat haft aktiviteter för tjej-
gruppen som har varit på Gröna 
Lund. I juli hjälpte EFS med under 
sittstrejken i Stockholm där barn-
familjer från Afghanistan strejkade 
mot utvisningar. EFS hjälpte till 
som volontärer och med media-
kontakter. 

SAMTAL TILL STÖDLINJEN
Under juni, juli och augusti har vi 
tagit emot 92 samtal på dari, 75 
på arabiska och ett på svenska. 17 
personer var under 18 år, 72 var 
18–25 år och 47 samtal var från 
personer över 25 år, främst föräld-
rar. 32 personer sa inte hur gamla 
de var. Av de som ringde var 28 
flickor/kvinnor och 140 pojkar/män.

ETT SAMTAL PÅ ARABISKA
En mamma ringer och berättar 
att hennes tonårsdotter blivit 
omhändertagen av socialtjänsten 
när flickan var i skolan. Mamman 
vet inte alls varför de tog flickan 
och frågade oss vad som kommer 
att hända nu eftersom socialtjäns-
ten inte gett någon anledning till 
omhändertagandet. 

”Min dotter blev om-
händertagen av soci-
altjänsten när hon var 
i skolan och jag för-
står inte varför”
Mamma till Stödlinjen

Vi har under sommaren fått flera 
samtal som det ovan, från föräld-
rar vars barn omhändertagits av

Nu är vi tillbaka med full styrka efter sommaren och redo för de 
tre sista månaderna av projektet. Vi håller för fullt på att sam-
manställa kunskapen från alla samtal och möten Lyssna på mig! 
haft under åren. Den 5 november har vi ett avslutningsseminarium 
i Stockholm där vi presenterar hur vi kan ge ett bra stöd till nya i 
Sverige även i fortsättningen. Varmt välkommen då!

LYSSNA PÅ !

Nästan hela Lyssna på mig! åker båt på 
sommaravslutningen

PROJEKTET
LYSSNA PÅ MIG!
MÅNADSBREV JULI–SEPTEMBER 2019
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socialtjänsten utan att föräldrarna 
förstår varför. Vi lyssnar, förklarar 
processen för dem och uppmanar 
dem att ta kontakt med sin hand-
läggare på socialtjänsten för mer 
information.

ETT SAMTAL PÅ DARI
En kille ringer stödlinjen och be-
rättar att han kom till Sverige när 
han var under arton. Efter att han 
väntat i över ett år på intervju 
och beslut från migrationsverket 
registrerades han som över 18 år. 
Ingen åldersbedömning gjordes 
och han ombads inte heller bevisa 
sin ålder. Något som ändå varit 
svårt då han är född och upp-
vuxen med sin familj i Iran utan 
papper. Han berättar att han kom 
till Sverige med hopp och stora 
drömmar om att få sina rättighe-
ter tillgodosedda såsom utbildning 
och rätt till hälsa. Han hade ingen 
aning om att svenska myndigheter 
skulle vara värre än de iranska. 
Han berättar att han gått igenom 
så mycket utan att någon hjälpt 
honom. 

”Jag kom till Sverige 
med stora drömmar 
och hopp om att få rätt 
till utbildning och häl-
sa, men jag visste inte 
att de svenska myn-
digheterna skulle vara 
värre än de iranska”
Kille till Stödlinjen 

Han har sökt men aldrig blivit 
erbjuden hjälp eller professionellt 
stöd. Nu har han har självmords-
tankar och berättar att han för-

sökt ta sitt liv många gånger. Han 
känner inte att det finns något 
kvar för honom, han känner att 
han blir behandlad som skräp. 

Vi säger att vi kan hjälpa honom 
att få professionell hjälp men han 
känner sig inte redo och säger att 
det redan är försent att hjälpa ho-
nom, eftersom han redan förlorat 
hoppet. Vi sa att han kan fortsät-
ta att ringa och prata med oss 
och tipsade även om MIND.

FORTSATT MÅNGA SAMTAL 
OM GYMNASIELAGEN
Under sommaren har det fortsatt 
komma många samtal om gym-
nasielagen. Vi får frågor om hur 
en kan förlänga sitt uppehållstill-
stånd. Många har ingen aning om 
hur och när de kan ansöka. De 
har inte heller rätt information 
om vilka kurser de ska läsa för 
att få förlängt uppehållstillstånd. 
Fortsätt gärna sprida vår film så 
att fler hittar rätt. 
Här finns filmen

AVSLUTNINGSSEMINARI-
UM 5 NOVEMBER 
Lyssna på mig! håller ett avslut-
ningsseminarium på eftermidda-
gen den 5 november i Stockholm. 
Vi delar med oss av kunskapen vi 
fått från att ha pratat med över 
5000 nyanlända barn, unga och 
föräldrar. Vi berättar om hur 
samarbetet med en ungdomsor-
ganisation har gett ytterligare 
dimensioner på kunskapen. Under 
en eftermiddag svarar vi på hur vi 
ger ett bra stöd till barn, unga och 
föräldrar som är nya i Sverige. Vi 
blickar även framåt och undersöker 

möjliga vägar vidare. Seminariet av-
slutas med ett mingel. Deltar gör bl 
a Jämställdhetsminister Åsa Lindha-
gen och Elisabeth Dahlin Barnom-
budsmannen. Osa senast 8 okt!
Inbjudan hittar du här

MR-DAGARNA
Vi kommer att delta med ett 
seminarium under MR-dagarna i 
Linköping den 15 november klock-
an 13–14. Temat för årets MR-da-
gar är rätten till hälsa. Vi kommer 
utifrån de samtal vi fått till stöd-
linjen att tala om hur vi kan skapa 
ett hälsofrämjande mottagande av 
barn och familjer. Hoppas att vi 
ses där!
Läs mer om seminariet på MR-dagar-
nas webb

TA DEL AV VÅRA RAPPORTER

Vi har en del Lyssna på mig!-
rapporter kvar som vi gärna vill 
sprida innan projektet är slut. I 
rapporten berättar vi om de två 
första åren med stödlinjen. Den 
finns även på engelska. Hör av er 
till carolina.akerlind.guillen@rb.se 
Rapporterna finns också att ladda ner 
som PDF här.

RÄDDA BARNENS STÖDLINJE
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. 

Läs mer på: 
www.raddabarnen.se/stodlinjen

PROJEKTET LYSSNA PÅ MIG! 
Drivs av Rädda Barnen i samverkan 
med Ensamkommandes Förbund. En-
samkommandes Förbund är en riks-
täckande politiskt och religiöst obero-
ende ideell förening som drivs av och 
för ungdomar som har flytt till Sverige. 
Lokalförbund finns i flera städer runt 
om i landet. 

Rädda Barnens Stödlinje och Rädda 
Barnens Påverkansråd är andra delar 

i projektet.  Projektet Lyssna på mig! 
startade i december 2016, pågår i tre 

år och finansieras av Arvsfonden.    
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