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Lovisa Gentz Ahl, Lakshmi Freier

Frukostmöte integration: Alla barn har lika värde!
Närvarande: se bilaga 1 för vilka föreningar, organisationer och verksamheter som var
representerade på frukostmötet
1. Inledning: Idag är det barnkonventionens födelsedag! – Tänkvärda siffor i detta
sammanhang: Enligt BRIS rapport 2018:2 ”Skolans roll för barn som flytt” går i Sverige
67 200 nyanlända barn i grundskolan läsåret 2017/2018. Det är 6,4 % av alla elever i
grundskolan. Rapporten lyfter skolans viktiga roll för barn som flytt. Skolan är en trygg
plats och en startpunkt. Barn som flytt är en heterogen grupp. Vissa har kommit på
trygga vägar till Sverige och andra barn har upplevt en lång och traumatisk flyktväg.
För de med trauman kan skolan vara en plats att läka. Alla barn, oavsett
uppehållsstatus har rätt att gå i skolan i Sverige. I Kristianstads kommun är enligt
Migrationsverkets statistik 81 barn asylsökande november 2018, går i förskolan/
skolan och väntar på uppehållsstatus. 57 ungdomar i Kristianstad har enligt
Migrationsverket sökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen.
Gymnasielagen gör det möjligt för ensamkommande, som kom innan 24 november
2015 till Sverige och som hunnit fylla arton och fått avslag, att ansöka om tillfälligt
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 18 % av befolkningen i Kristianstad har
utländsk bakgrund. Barnkonventionen betonar alla barns lika rättigheter och lika
värde. Förutsättningar och uppväxtförhållanden i Kristianstads kommun skiljer sig
dock åt beroende på vilket område man bor på. Så har 86,2 % av alla som bor på
Gamlegården utrikes bakgrund enligt SCB. I Åhus däremot har 12,64 %
utrikesbakgrund. Enligt Bris rapport 2018:2 är det 25 % av barn med utländsk
bakgrund som lever i familjer med låg inkomststandard. 1 av 10 i åldern 12- 15 år i
Sverige uppger att de inte kan följa med kompisar på aktiviteter för att de inte har råd.
2. Senaste nytt från Urbana – Lakshmi Freier
50 barn har deltagit i aktiviteter i lovsatsningen. World Value Survey kommer att
genomföra sin värderingsundersökning för målgruppen 16-85 år, de kommer till
Urbana i veckan. För att sprida information om Urbana hembygdsgården som
mötesplats gör man en satsning och lyfter 1-2 profiler i månaden, personliga
berättelser. Profilerna kan man läsa om på kommunens hemsida.
3. Rädda barnen - Marianne Lundquist Öhrn
20 november 1989 antog FN barnkonventionen. 2020 kommer barnkonventionen att
bli lag i Sverige. Rädda barnen har länge försökt påvisa behovet av barnrätten. 12,9 %
av alla barn i Kristianstad lever i fattigdom. Hässleholm har 8,6 % Bromölla 8,2 %.
4. Slussen – Anna Lindberg & Lena Kristensen
Artiklar från barnkonventionen lästes upp kopplat till Slussens verksamhet.
Till Slussen kommer alla nyanlända barn mellan 0-19 år som inte gått i skolan i
Kristianstad. 200 barn/år förutom 2015 då kom 500 barn.
Pedagogiska och sociala kartläggningar genomförs för att förbereda för resten av
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barnets skolgång i Kristianstads kommun. Föräldrar är delaktiga i kartläggningen och
avgör vilken information som ska vidare till nya skolan. Ibland är det skillnad på
barnets upplevelser och föräldrarnas berättelser. Därför erbjuds äldre elever egna
samtal med socialrådgivaren på Slussen. Slussens verksamhets alla samtal sker med
tolk för att tillgodose varje familjs språk. Vanligt att råka stava eller uttala namn fel,
värt att tänka på även i andra sammanhang.
5. Kulturhuset Barbacka – Lotta Vinberg Kronberg, Emely Johansson & Therese
Vilhelmsson
Berättar om projektet Mer för fler där Kulturhuset Barbacka samarbetar med
stadsbiblioteket och biblioteket på Gamlegården. Hur kan mellanstadiebarn göra
aktiviteter i sitt närområde? Projektet har gett fler fysiska möten som bidrar till ökat
förtroende och ökad kunskap. Nytt samarbete med Skåneidrotten på gång. Många barn
frågar ofta om det kostar något – fortsatt dansgrupp med mera kommer därför vara
gratis.
6. Kids in motion – Elisabeth Gunnarsdottir från KDFF
Alla elitidrottsspelare som har kontrakt ska arbeta 25 % socialt.
Elisabeth berättar om sin egen resa in till Sverige och hur idrottslivet räddade henne
och många fler från ett liv med sämre utveckling. Idrottslivet påverkar mer än vad man
tror.
Projektet Kids in motion syftar till att få fler barn i rörelse i spontanidrott vilket
innebär allt ifrån att inspirera till idrott överhuvudtaget, föreningsliv eller bara prata. I
början kom ett fåtal men när de började använda musik så kom ca 25 barn. Profiler,
elitididrottsspelare finns på plats.
Nu finns en blomstrande verksamhet på Österäng och verksamheten på Vilan är under
utveckling. Det har uppstått ett lyxproblem då fler och fler vuxna vill delta och utifrån
detta har ett nytt projekt ”still in motion” utvecklats. Still in motion för deltagare 70+.
Med hälsopedagog och hälsocoach. För att integration inte handlar om att skapa ett
eget lag av typen ”integrationslag” med enbart utländska deltagare utan om
inkludering är strävan att deltagare i kids in motion är 50 % svenska barn och 50 %
barn med utländsk bakgrund.
Lovaktiviteter: sommarkamp, höstkamp och julkamp. 6-12 åringar
7. Abdulla Abdulrahman
Abdulla har själv kommit till Kristianstad som barn från Irak och bidrar med läxhjälp
och mycket annat för att skapa ökad integration. Han går på Söderportgymnasiet,
international baccalaureate, sista året. Menar att vi alla önskar oss något bättre, bil,
jobb, hus eller liknande. Abdulla pratar om tacksamhet för det man redan har. Lätt att
bli olycklig om man inte är tacksam. Man kan vara nöjd med lite eller olycklig med
mycket runt sig.
Abdulla är tacksam för han kan känna sig säker i Sverige, att han kan studera och för
sin familj som tror på honom. Han har inte alltid varit tacksam men när han ändrade
tankesätt kunde han göra saker han inte trodde var möjliga. När Abdulla kom till
Sverige för 9 år sedan tyckte han att Sverige var ett hinder för att få träffa sin familj.
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Efter fem år ändrade han sin inställning och försökte verkligen att komma in det i
svenska samhället, i skolan och lära sig språket. Detta förändrade mycket för honom
och nu läser han sista året på gymnasiet och har en egen Youtube kanal! Vi behöver
älska livet och vara tacksamma. Lyckan kommer inte till dig! Youtube kanalen heter
Aboody TV och på www.modernyouth.com kan du se mer av Abdulla Abdulrahman.

Korta informationspunkter samt öppet forum:
1. Svenska innebandyförbundet och Skåneidrotten– Jimmy Malmgren och Arta
Rexhebi berättar att spontandirott på lördagar på Charlottesborg som startar
snart. Berättar om sin verksamhet på Charlottesborg som gett sommarjobb åt
ungdomar. Ordnar ”må bra- träff” för kvinnor i Kristianstad, rörelse och frukost.
Pysseldag under lovdagarna i samarbete med HSB.
2. NYAK – Monika Shehadeh från HKR
Berättar om projekt för att hitta och stötta nyanlända akademiker. Samarbete
mellan Arbetsförmedlingen och Högskolan Kristianstad. Mer information och
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Monikas kontaktuppgifter hittar du här: https://www.hkr.se/student-pahkr/studie--och-karriarvagledning/nya-akademiker-nyak/
Anställ privat - Nils Bacos
Anställde själv en asylsökande privat och ville inte betala honom svart. När rett ut
alla regler och blanketter som behöver fyllas ut startade tjänsten ”anställ privat”
för att underlätta för andra. Tanken från början var ökad integration, möjligheten
att anställa asylsökande och nyanlända. Hälften av de som Anställ Privat når är
svenskar, ungdomar som vill ha sina första jobb och pensionärer som vill dryga ut
sin pension.
700 arbetade timmar under en månad = 4 heltidstjänster. Kunskap att man får
avlöna en privatperson behöver öka. Nu finns en matchningsverksamhet så att
man som jobbsökande eller som privatperson som söker någon som kan jobba kan
hitta varandra: www.anstallprivat.se, www.jobb.anstallprivat.se
Plats för engagemang, studieförbundet Bilda- Johanna Axelsson
Projekt för att öka nyanländas delaktighet i föreningsliv och idéburna
organisationer. Nordostkommuner gått samman i projektet. Mobilt
föreningslotskontor – praktisk hjälp att hitta föreningar, sällskap vid första besök
hos föreningar, så kallade mellanhänder. Behov går före tid i Sverige, så även en
person som varit mer än fem år i Sverige men behöver skapa sig ett nätverk kan få
hjälp genom Plats för engagemang.
Majblommeföreningen – barn i fattigdom, deras föräldrar kan söka pengar där.
FN-föreningen – Jan Lindelöf
När elever ska ut på praktik på framtidsgymnasiet spelar bakgrund roll. Fråga till
skolor; är det generellt så att elever med utländsk bakgrund får praktik i sämre
utsträckning?
Kompis Sverige: På grund av tågstopp kunde Linnea Håkansson inte komma och
informera om kompisfika. Information och anmälan finns dock på kommunens
hemsida: https://www.kristianstad.se/kompisfikakristianstad

Stort tack till Anna Nordin för sammanställning av minnesanteckningarna under
frukostmötet integration.
Stort tack till Kulturkvarteret, Musik i Syd, att vi fick vara i deras lokaler.

God Jul och Gott Nytt År!
Lakshmi Freier och Lovisa Gentz Ahl
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Bilaga 1:

Anmälda organisationer och verksamheter till frukostmötet integration
AB Kristianstadsbyggen
ABF Skåne Nordost
Agenda 21, MHA, Kristianstads kommun
Anställ Privat
Arbete och Välfärd / Valnöten
Arbete och välfärdsförvaltningen
Arbetsförmedlingen
Arbetslivsresurs
Bosättning KristianstadKommun
BUN
Drog-och brottsförebyggande samordnare
Folkuniversitetet
Furuboda folkhögskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad
Ibn Rushd Studieförbund
Kb Mosaik
KFGF Kristianstads fritidsgårdsforum
Kommunistiska Partiet
Kompis Sverige
Kristianstad Kommun, Kultur- och fritid/Buf
Kristianstads kommun
Kristianstads Kommun, Etablering Boendeenheten
Kristianstadsbygdens Rödakorskrets
Kultur och Fritid
Kulturhuset Barbacka, Kristianstads kommun
Kutlur & Fritidsförvaltningen
Malmö universitet
Medborgarskolan
Mottagningsenheten Göinge In, Östra Göinge kommun
Musik i Syd
NON
Näsby skola
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening
Praktikant hos drog- och brottsförebyggande samordnaren
projektet kreativa platser i gamlegården
RB
Rotary, Folkuniversitetet
Rädda Barnen
Samtal för integration
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Sensus studieförbund
Sfi föräldralediga
SFI Norra Åsum Arbete och Välfärd
Skåne Stadsmission
Skåneidrotten
Skåneidrotten/Svenska innebandyförbundet
Slussen
Studiefrämjandet
Studiefrämjandet Skåne Blekinge
Studieförbudnet Bilda
Studieförbundet ABF
Studieförbundet Bilda
Svenska kyrkan Kristianstad
Tia-samordnare Skåne NO- Röda korset Hässleholm
Utbilning & Arbete
Utredning, Etablering
Utvecklingsenheten, AoV
Youngstival / Waves Event
Östermalmskyrkan

