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Kompisförmedling
som bygger ut
Det jämlika mötet. Två personer som möter varandra och utbyter tankar, idéer och kunskap.
Människor som blir kompisar och också kan ha kul ihop. Det var tanken när Kompis Sverige startade.
I dag har runt 1 500 personer fått en
kompis. Varje vecka organiseras sociala aktiviteter som operabesök,
bergsklättring och basketturneringar helt avgiftsfritt för alla som vill.
Inledningsvis förbinder sig kompisarna att lägga sex timmar per månad
i ett halvår åt ”kompisskapet”. Över
60 procent fortsätter att träffas efter den tiden.
Kompis Sverige finns i dag
i Botkyrka, Nacka, Danderyd, Värmdö, Haninge, Nynäshamn och Lund.
Verksamheten har inspirerat andra initiativ med sitt arbetssätt. Hittills har man riktat sig till personer
över 18 år, men det kommer att än-

dras något under höst-en när Kompis Sverige också öppnar upp mot ensamkommande.
– Med över 170 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem tror vi att behovet av
vårt arbete kommer att öka starkt
de kommande åren. Vår ambition är
att på sikt kunna finnas i hela Sverige. Att alla ska kunna få en kompis, säger Pegah Afsharian.
– Mina föräldrar kom själva hit
från Iran för 30 år sedan. Ända sedan ungdomsåren har jag vetat att
jag vill jobba med frågor om integration, säger hon.
JANNE SUNDLING DAGENS SAMHÄLLE
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Natassia Fry och Pegah Afsharian
stötte på varandra när de var engagerade i projekt i Röda Korset.
– Vi tyckte det fanns en kortsiktighet i projekten och att mycket
handlade om att en etablerad svensk
skulle hjälpa en flykting. Vi ville få
till ett utbyte, säger Pegah Afsharian.
I maj 2013 startades Kompis Sverige. Fram till nyligen verkade de
inom Röda Korset, men är i dag en
egen ideell förening.
Enkelt uttryckt handlar
det om en kompisförmedling. Nyanlända (flyktingar som fått uppehållstillstånd) och etablerade svenskar
som vill möta en ny kompis intervjuas och matchas ihop efter faktorer
som intressen, familjesituation eller
yrkesbakgrund och yrkesambitioner.
– Men det viktigaste är att de vill ha
och själva bli en kompis. Hur många
som kommer hit lär känna en svensk?
De möter folk från hela världen, men
inte de etablerade svenskarna, säger
Pegah Afsharian.
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Unga och seniorer
byter kunskaper
Unga nyanlända med IT-kunskaper men utan svensk samhällserfarenhet. Svenska seniorer med
IT-brister men stor Sverigerutin. IT-guide skapar berikande möten mellan ung och gammal.

IT-guide engagerar ungdomar 17–21 år
som är nya i Sverige och har goda datorkunskaper. Ungdomarna rekryteras via gymnasieskolans språkintroduktionsprogram. Efter en internutbildning får de verka som IT-guider
på internetcaféer som hålls på träffpunkter för seniorer, som exempelvis bibliotek och boenden. Förra året
arbetade 70 ungdomar som IT-guider och träffade 1 700 IT-intresserade
seniorer.
– Genom projektet har jag fått min

svenska identitet, säger Omar Muhammed, 23 år, från Somalia, som
nu finns med och arbetar med utvecklingen av IT-guide.
– Genom de äldres berättelser lär
man sig mycket om hur det svenska
samhället förändrats och fungerar.
Det är ett bra sätt att snabbare komma ut i samhället som ny i ett land,
säger Omar Muhammed.
Både ungdomar och seniorer gör
en insats. Samtalen och erfarenhetsutbytet med de äldre bidrar till en
bättre och snabbare integration i
det svenska samhället för unga nya
svenskar. Samtidigt som de gör ett
arbete och förtjänar en lön bidrar
ungdomarna med nya kunskaper
till de äldre och hjälper dem till
delaktighet i det digitala samhällslivet. Förutom internetkunskaper kan
IT-guiderna också hjälpa till med
ökad förståelse för mobiltelefoner
och internetbank.
I sommar kommer verksamheten
att finnas i Karlskoga, Falköping,
Lindesberg och Örebro. IT-guide
tror att det finns goda möjligheter
för verksamheten att växa ytterligare framöver.
– Det finns intresse från ytterlig-

are kommuner och vi funderar på
hur vi kan göra för att utveckla oss
vidare, säger Gunilla Lundberg.
IT-guide har finansiering från inblandade kommuner, Arvsfonden
och länsstyrelsen.
Intresset för IT-guide har även nått
utanför svenska gränser. Projektet
uppmärksammades nyligen i Bryssel som en av sju finalister vid Social Innovation Accelerators Network
(SIAN) award. De nominerade projekten fick presentera sin idé för publiken vid evenemanget, och vid den
publikomröstning som följde nådde
IT-guide andraplats.
MÅNS WIKSTRAND DAGENS SAMHÄLLE
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Två unga deltagare i ett mentorprogram för nyanlända svenskar 2010
ville ha en fortsättning, någonting att
göra under sommaren. På frågan vad
de i så fall är bra på svarade de: ”Datorer!”. Gunilla Lundberg funderade
vidare på vilka som kan tänkas finnas hemma under sommaren och
ha ett intresse av ökade internetfärdigheter? IT-guide föddes när hon
kom på svaret på frågan: svenska
seniorer.
– Både ungdomarna som jobbar
som IT-guider och seniorerna gillar
det här, visar det sig. De har mycket
att lära av varandra, säger IT-guides
grundare Gunilla Lundberg.
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En mötesplats i
ständig utveckling
En samlingspunkt mitt i miljonprogramsområdet. En mötesplats där seniorer spelar jazz och unga
spelar musik eller dansar i rummet intill. Bosse Ståldals och Boo Folkets hus vision för Orminge
har varit verklighet i över tre decennier.
Den största motgången kom 2008
när stora delar av huset brändes ner
i vad som misstänks vara en anlagd
brand. Men det byggdes upp på bara
ett halvår. Försäkringen stod för en
stor del, men också en egen insamling.
– Det var oerhört jobbigt att komma dit morgonen efter. Men alla runt
omkring ställde upp. Vi fick hålla till
hos vår granne, kyrkan, ett tag. Och
genom att hela samhället mobiliserades kunde vi öppna igen efter ett
halvår, säger Bosse Ståldal.
I Boo Folkets hus finns i dag ungdomsgård, Lushuset, dit även seniorer kommer under vardagar eller
på mogendans i samarbete med SPF,
PRO och kommunen liksom ”Jazziorerna”, gladjazz på Boo-vis. Det
fungerar också som kunskapshus
för lärande, kreativitet och entreprenörskap, och som kulturhus för
dans, teater, musik och bild.
I samband med att Orminge centrumområde byggs ut planerar
Folket Husföreningen att också byg-

ga ut till att bli ett ”Lokalt utvecklingskluster” med service och verksamheter i samarbete med musikskolor,
föreningar, arbetsförmedling, polis
och sociala stödinsatser.
– Jo, visst är det samhällsentreprenörskap, säger Bosse Ståldal.
JANNE SUNDLING DAGENS SAMHÄLLE
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Det började med en lokal i centrum,
men verksamheten växte och 1995
kunde man flytta in i sitt eget hus
på 1 100 kvadratmeter. Bygget möjliggjordes genom bidrag från Nacka kommun och Boverkets stöd för
samlingslokaler. Resten lånade man.
– Från början var vi väldigt projektberoende, då var det svårt att få
en långsiktighet. Strategin blev i stället att ta på oss uppdrag från kommunen. Nu driver vi till exempel fritidsgården på deras uppdrag. Det är ett
rakare och bättre arbetssätt, säger
Bosse Ståldal.
Han bodde själv i området när allt
startade. Under många år var han
verksamhetschef, men i dag är han
ordförande i föreningen. Bostadsområdet Orminge i Nacka kan nästa år fira 50 år – och gissa vilka som
håller i firandet! Sedan 1983 har Boo
Folkets hus verkat i området som
en mötesplats över generationerna.
Föreningen har under dessa år varit
arrangör av Ormingekarnevalen som
är Nackas största årliga arrangemang.

