Den här guiden har tillkommit som en del av
EU-programmet Erasmus+.
Fem organisationer deltog:
• Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais (Frankrike)
• Andalucia Acoge (Spanien)
• Nero e Non Solo (Italien)
• Die Wiener Volkshochschulen - VHS (Österrike)
• Arbetarnas Bildningsförbund - ABF (Sverige)

( Redigerat i maj 2019 )
Innehållet i denna guide återspeglar inte Europeiska unionens officiella åsikt.
Informationen och de åsikter som uttrycks är helt och hållet författarnas.

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais är en
oberoende, sekulär ideell förening som grundades
1866. Vi arbetar mot ojämlikhet och diskriminering
och vi arbetar för medborgarutbildning och social
omvandling.

INDEX

www.ligue62.org/

STÖD OCH INKLUDERING PER...

Federación Andalucía Acoge är en social enhet
i södra Spanien och i enklaverna Ceuta och Melilla (i norra Marocko). Man erbjuder socialt och
juridiskt stöd till migranter, familjer och personer
med anknytning till migrationsprocesser, och
ägnar sig även åt lobbyverksamhet och medvetenhetsskapande, utbildande och kommunitaristiska
aktiviteter.
www.acoge.org/

Nero e non solo! Föreningen ”Nero e non solo!”
(som betyder ”svart och inte bara!”) är en antirasistisk sammanslutning. Sedan 1993 har föreningen
bedrivit verksamheter för ett öppet och mångkulturellt samhälle med aktivt deltagande av medborgare,
andra föreningar och offentliga organ.
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• Italien
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• Sysselsättning
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Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är det
ledande studieförbundet i Sverige. Det grundades
av arbetarrörelsen och anordnar studiecirklar och
föreläsningar över hela Sverige.
www.abf.se

VHS Wien - Education for everybody har funnits
i över 100 år och har gjort det möjligt för miljontals
människor att utveckla sina färdigheter, och framför
allt att bryta sociala barriärer. VHS Wien skapar
en grund för vidareutbildning för personer med
varierande bakgrundkunskaper tack vare sitt stora
utbud av kurser och demokratiska förhållningssätt till
utbildning.
www.vhs.at

MEDBORGARE / FAMILJ
Sidorna 10, 14, 22, 24, 38, 44, 54
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Sedan 1970-talet har Europa sett en växande tillströmning av ensamkommande
minderåriga, vilket definieras som person under 18 år, från länder utanför EU
och utan sällskap av vårdnadshavare.
Barn från Afrika söder om Sahara, Maghreb, Mellanöstern och till och med
Asien anländer varje år till Europa för att söka skydd, få ett bättre liv eller för
att förenas med en familjemedlem.
Med hänsyn till deras ålder och isolering, och med tanke på den internationella
barnkonventionen som undertecknats av länderna i Europeiska unionen, måste
vi i första hand betrakta dessa unga människor som minderåriga i fara, och inte
som migranter.
Det faktum att vi tittar på denna fråga specifikt på EU-nivå innebär att

«Barn som av olika anledningar inte kan bo
kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och
stöd från staten, samt rätt till ett alternativt
hem.»
Artikel 20,
i barnkonventionen.

yrkesverksamma som arbetar med barn tvingas lyfta fram svårigheterna,
bristen på metoder och avsaknaden av utbildning när det gäller att ta emot
dessa unga människor på bästa möjliga sätt.
Fem organisationer från Spanien, Italien, Frankrike, Österrike och Sverige har
gemensamt tagit fram denna guide som en del av EU-programmet Erasmus+.
De har alla som målsättning att förbättra inkluderingen av ensamkommande
minderåriga i Europa.
Varje organisation har i respektive land undersökt vilka inspirerande strategier
och nya metoder som används för ensamkommande minderåriga när det gäller
hälsa, utbildning, inkludering och skydd.
Volontärer, anställda, föreningar, offentliga institutioner, lärare och vanliga
medborgare som är intresserade av situationen för ensamkommande
minderåriga i Europeiska unionen och som söker konkreta exempel på åtgärder,
metoder och olika praxis, kan ha nytta av detta dokument.
Vi beslutade gemensamt att inte kategorisera de insamlade metoderna
efter länder och ämnesområden, eftersom vi anser det nödvändigt att
föreslå ett harmoniserat mottagande som är både gränsöverskridande och
tvärvetenskapligt.

rådgivningscenter:
integrationshaus
jawa Next

involverade institutioner

Österrike

Utbildningsprogram för hälsa och
sjukvård, byråer för psykologisk
rådgivning, Österrikes Centralbank, Österrikes socialdemokratiska parti (SPÖ).

varaktighet
Jawa Next startades 2006 och har väglett unga vuxna sedan 2012.

målgrupp
Man erbjuder stöd genom att hantera
medicinska och psykologiska problem
inom alla behandlingsområden.
Rådgivning på olika språk: arabiska,
bosniska, kinesiska, kroatiska, franska,
tyska, engelska, hebreiska, kinyarwanda,
kirundi, persiska (farsi, dari), rumänska, ryska, serbiska, spanska, swahili,
turkiska.

stödmottagare
Rådgivningscenter för asylsökande
och flyktingar i enlighet med villkoren i
Genèvekonventionen. ”Jawa Next” är ett
projekt för unga med obligatorisk skolgång
och erbjuder olika utbildningsmoduler,
lärlingsplatser och coachning.
Centret erbjuder rådgivning på flera språk inom
flera områden: Psykologiska problem/rättsliga
frågor (asylrätt och invandringslagar)/jobboch bostadsansökningar/alla frågor som rör
dagis och skola/alla frågor som rör utbildning/
sociokulturella problem/livsperspektiv/specifika
problem för ensamkommande minderåriga/
kvinnospecifika problem/flyktingintegration
enligt villkoren i Genèvekonventionen.

Österrikes federala arbetsförmedling
erbjuder pojkar (ca 67 %) och flickor
(33 %) olika utbildningsmoduler (IT,
grundläggande engelska och tyska, se
även ovan). Projektet är endast för deltagare med obligatorisk skolgång.
30 deltagare/år. Deltagarna kan byta till
ett vanligt jobb under året och därmed
avsluta sin utbildning. Det ger utrymme
för nya deltagare.

finansiering
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Finansiärer är socialministeriet, Information Centre for Asylum seekers and
refugees, Wiens sociala fond (FSW), City
department 11, Europeiska unionen, Österrikes arbetsförmedling (AMS), utbildningsministeriet.

framgångsfaktorer
JAWA var mycket framgångsrikt under
2016. 25 ungdomar (80 % av deltagarna)
fick jobb. 22 ungdomar påbörjade en
lärlingsutbildning och ytterligare två
började arbeta inom ett branschövergripande yrkesutbildningsprogram, och en
flicka påbörjade en deltidspraktik.
Genom att arbeta efter höga standarder
kunde 60 deltagare registreras 2018. Andra projekt: boendeprojekt för ensamkommande minderåriga, med intensiva
stödinsatser (bättre nätverkande bland
ungdomar, kroppsrelaterat självförtroende).

Alternativt
familjestöd
Alternativt familjestöd är
ett projekt som välkomnar
ensamkommande minderåriga
till familjer som bor i området.
Att placeras i en familj är något
som de ensamkommande ofta
motsätter sig till en början.
Barnen säger att de redan har en far
och en mor och de vill inte ha ”nya
föräldrar”. Anknytningen till sina
biologiska familjer och en stark känsla
av lojalitet mot dem gör att barnen
och ungdomarna kan känna att de
är illojala mot sina ursprungliga
familjer. De kan också vara oroliga
för att förlora sin familj om de bor hos
familjen i Italien.
Denna praxis med alternativt
familjestöd vilar på respekt för den
ensamkommandes oro och därför
har man regelbundet kontakt med
den biologiska familjen. Det har
visat sig vara till stor hjälp, både
för den minderårige och för den
italienska familjen. Det är viktigt att
biologiska föräldrar ger sitt barn
ett ”känslomässigt tillstånd” att bo
hos fosterfamiljen i Italien. Det gör
det mycket lättare för barnet att få

involverade institutioner
Offentlig förvaltning (kommuner)

Italien

riktig kontakt med sin ”nya” familj.
Förtroendet och den ömsesidiga
respekten mellan den biologiska
familjen och värdfamiljen stöttar den
minderårige i dennes anpassning och
integration.
I flera församlingar finns
volontärfamiljer som under helgerna
öppnar sitt hem för den minderårige.
Minst två dagar i veckan kan en
minderårig, som kanske bor på ett
mottagningscenter, få komma hem
till en värdfamilj. Det är en viktig
erfarenhet som skapar en djup
känsla av integrering i värdkulturen.
Utmaningen är att avsätta tid för att
nå kontinuitet. I vissa fall har den
minderårige senare adopterats av
familjen.

målgrupp
Alla minderåriga som vill delta, och
familjer som ansöker om att få bli
värdfamiljer för ensamkommande
minderåriga.

finansiering
Projektet finansieras av den offentliga
förvaltningen och av familjerna, i
samarbete med sociala enheter.

hållbarhet
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För att metoden ska vara hållbar krävs
medvetandegörande aktiviteter bland
familjer och befolkningen i allmänhet.
Det är också viktigt med bandet mellan
familjerna och de minderåriga när de
bor i offentliga eller ideella boenden.

framgångsfaktorer
• Integrationsprocesserna delas med
ensamkommande minderåriga
• Resiliensstöd

alternativ
skola

involverade institutioner
Nantes
Frankrike

Ingen lokal myndighet är involverad.
“L’Amicale Laïque des ponts (FAL 44)” är
en förening som erbjuder skolmaterial
(stolar, bord, TV, vatten, värmare) och en
undervisningslokal.

varaktighet
Barnen stannar i sex till åtta månader.

målgrupp
Mestadels pojkar, mellan 15 och 18 år
gamla, utan kunskaper i franska, som aldrig har gått i skolan i sitt ursprungsland
och som inte erkänts som minderåriga.

stödmottagare
För att hantera
svårigheterna med att
integrera ensamkommande
minderåriga som lever
på gatan i vanliga
skolor bestämde sig två
volontärer i Nantes för
att skapa en alternativ
skola för ensamkommande
minderåriga.
Syftet med skolan är att kunna
erbjuda isolerade ungdomar
möjlighet att kommunicera på
franska så snart som möjligt
för att bryta deras isolering.
Tanken är också att ge dem en
miljö där de kan hämta kraft och
återuppbygga sig själva.

Vid varje session utgörs gruppen av 18
pojkar, men eftersom barnomsorgsmyndigheterna ibland omhändertar barn
så tillkommer nya barn och nya nybörjargrupper bildas.

finansiering
Ingen finansiering från institutioner.
Skolan tar emot donationer från medborgare i regionen, och detta täcker
kostnaderna för skolmaterial.

hållbarhet
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Aktiviteten kan pågå under många år,
så länge det finns volontärer som kan
undervisa.
För närvarande deltar tio volontärer på
regelbunden basis. Hållbarheten i denna
metod är beroende av volontärernas
medverkan.

Framgångsfaktorer
• De frivilliga lärarnas medverkan
och entusiasm, deras närvaro, deras
förmåga att anpassa sig efter barnens
behov, deras medvetenhet om
barnens ångest och osäkra tillvaro.
Deras villighet att arbeta i ett team,
och mest av allt deras hängivenhet till
metoden.
• Metoden utgår från barnens upplevelser. Varierande samtalsämnen hjälper
barnen att skaffa sig ett rikare ordförråd. Gester, rollspel, sånger och bilder
hjälper till att skapa bättre förståelse.
• Barnen deltar i planeringen av varje
lektion.
• De regelbundna tiderna och det faktum att barnen kommer in tre timmar
nästan varje dag i veckan.
• En trygg miljö, lokaler och material
som är anpassade efter deras behov.
• Barnens starka motivation gör resten.

connecting
people
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Österrike

involverade institutioner
Målet är att hitta människor som
är villiga att agera som en ”fadder”.
Huvudfokus ligger på att etablera
långsiktiga, stabila relationer med
unga vuxna och ge dem stöd i deras
vardag – att finnas där för dem två,
tre timmar i veckan.

Asylkoordination Österreich (asylsamordning i Österrike) har arbetet med
levnadsvillkoren för ensamkommande
unga flyktingar i 20 år.

varaktighet
Asylkoordination Österreich initierade
projektet “Connecting people” 2001.

stödmottagare
Under projektets första år fanns det i genomsnitt 15–25 uppdrag för faddrar per
år. Toppnoteringen kom 2016 med 171
ungdomar. Nu har antalet sjunkit till 85
ensamkommande minderåriga.

finansiering
Huvudfinansiär för projektet är det federala arbets-och socialministeriet, Wiens
sociala fond “FSW” står för en tredjedel,
och 2 % täcks av donationer.

Framgångsfaktorer
Innan man kan bli fadder måste man
ha en karaktärsreferens, och alla volontärer genomgår utbildning. Asylkoordination Österreich ger vägledning
till faddrarna och anordnar regelbundna möten för diskussion och informationsutbyte, samt aktiviteter med
faddrarna och ungdomarna.

drevet

involverade institutioner
Malmö
Sverige

• ABF Malmö
• Många partnerorganisationer, som
Coompanion Skåne (en paraplyorganisation för kooperativt företagande),
SYSAV (den lokala återvinningscentralen) och Stena Fastighets och MKG (två
fastighetsbolag).

varaktighet
målgrupp
Ensamkommande ungdomar i åldern 16
till 25 år.

stödmottagare
Det finns två huvudsakliga mottagargrupper:

Utbilda deltagare i hur man lagar och reparerar
trasiga cyklar.
Utveckla samarbete.

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden (en fond hos vilken frivilligorganisationer kan ansöka om finansiering
för projekt som rör minderåriga, unga
vuxna och personer med olika funktionsnedsättningar). Allmänna arvsfonden har i huvudsak stått för:
• Lokaler
• Verktyg
• Löner till projektpersonalen
• Olika typer av aktiviteter

3 år.

Huvudsyftet med Drevet är att skapa en
plattform där ensamkommande minderåriga
kan känna sig trygga och ha en fysisk plats
att gå till. För att uppnå detta driver Drevet två
huvudaktiviteter:

finansiering
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• Deltagarna, som befinner sig i ett tryggt
sammanhang där de kan lära sig ett
hantverk och hur man samarbetar med
andra.
• Samhället. Det finns ingen cykelreparatörsutbildning i Sverige, så detta är
ett av få ställen där man kan lära sig
detta.

hållbarhet
Projektet kommer att pågå i tre år och
målet är att samarbetet ska fortsätta leva
vidare efter att projektet avslutats.

Framgångsfaktorer
• Värderingsarbetet. Processen pågick
under hela första året och har stärkt
gruppen. Alla känner sig trygga på
Drevet.
• Cykeln är både ett verktyg och ett sätt
att nå fram till människor.

Kontaktinformation :
ABF Malmö
info.malmo@abf.se

equalizent

involverade institutioner

Österrike

Equalizent är ett företag med mångårig expertis inom dövhet,
teckenspråk och mångfaldshantering.
Huvudfokus är: Döva, Personer med nedsatt hörsel, Teckenspråk,
Mångfaldshantering (Mångfaldshantering innebär att sammanföra och stödja
olika människor och livsstilar inom ett företag. Det innebär att man lär sig om
och respekterar människor från olika etniska, kulturella, sociala, geografiska,
ekonomiska och politiska bakgrunder), Särskilt stöd till ensamkommande
utländska minderåriga
Alla anställda (55) talar österrikiskt teckenspråk. Döva och hörande
människor arbetar tillsammans här. Många av utbildarna och rådgivarna är
döva. De fungerar som förebilder som deras klienter kan känna igen sig i.

De samarbetar med institutioner inom
utbildning, funktionsnedsättningar i
allmänhet, mångfald/mångfaldshantering/CSR, genus/kvinnor, teckenspråk,
dövhet i allmänhet, hälsa, dövblindhet
och med andra internationella institutioner.

målgrupp
Unga och döva flyktingar som kan en
del teckenspråk hemifrån och olika
idiom. Utbildningen stöttar döva och
hörselskadade personer, liksom personer med andra funktionsnedsättningar,
i deras arbetssökande. Två handledare,
en hörande och en döv, undervisar i
skriftspråk respektive teckenspråk. Även
gymaktiviteter och studiebesök ingår i
programmet.

varaktighet
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Equalizent grundades 2004.

stödmottagare
85 deltagare

finansiering
Finansieringen tillhandahålls delvis av
organisationen självt och delvis av ministeriet för sociala frågor (ansökan om
stöd från FSW).

hållbarhet
Det är generellt svårt för människor
med uppehållstillstånd att hitta jobb, och
ännu svårare för döva ensamkommande
minderåriga. Särskilda projekt krävs.
Nytt projekt: “Hands up” (för personer
utan funktionsnedsättning)

Framgångsfaktorer
De erbjuder kurser och rådgivning
inom området och utvecklar ständigt
nya innovativa produkter. De har vunnit många utmärkelser.

etnopsykiatriskt
stöd
involverade institutioner
Franz Fanon Association

målgrupp
Minderåriga som utsatts för tortyr, minderåriga med psykiska problem, minderåriga som upplevt våld i allmänhet.

stödmottagare
Minderåriga som föreningen har kommit
i kontakt med via sina olika aktiviteter.

Turin
Italien

finansiering
Tjänsten finansieras med offentliga medel (nationella och europeiska projekt)
och av ideella organisationer.

hållbarhet
Hållbarheten är integrerad i strategin för
mottagning och skydd av minderåriga.
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Franz Fanon Centre har erbjudit
psykoterapi, rådgivning och
psykosociala stödtjänster till
flyktinginvandrare och tortyroffer,
inklusive ensamkommande
minderåriga, under de senaste
tjugo åren i Turin i norra Italien.
Målsättning:

eller andra språk (farsi, serbiskkroatiska etc.), i närvaro av medlare
som talar modersmålet. De utsedda
språkliga och kulturella medlarna har
särskild expertis inom psykologi och
psykiatri. De har utvecklat känsliga
kommunikationstekniker och lärt sig
samla in data och information diskret.

• att identifiera lämpliga verktyg
och strategier för att hantera de
komplexa upplevelserna och behoven
hos ensamkommande minderåriga
som riskerar att dras in i organiserad
brottslighet och olämpliga beteenden

Målet är att tillgodose hjälpbehovet
(ibland uttryckt på ett förvirrat
och motsägelsefullt sätt) hos
ensamkommande minderåriga som
upplevt svårigheter och elände, våld
och otrygghet. I första hand vill man
skapa förutsättningar för individen att
stoppa den spiral av upprepat våld och
olämpligt beteende som leder till att
de utvisas när de fyller 18 år, hamnar
i fattigdom och ofta gör ett nytt försök
till olaglig migration. Det kliniska
arbetet ger stöd och psykologisk
rådgivning (i grupp och på individnivå)
till ensamkommande minderåriga. I
specifika fall ger man också råd till
personal (i offentliga förvaltningar och
privata föreningar), som följs upp med
fortlöpande utbildningsverksamhet.

• att förbättra resiliensstrategier genom
att aktivera individens och gruppens
styrkor via en metod som fångar upp
minderårigas behov och önskemål
för att underlätta deras orientering i
samtiden och deras framtidsplanering
• att skapa medvetenhet om att
ensamkommande minderåriga med
psykiska störningar kan behandlas
effektivt om de kommer i kontakt
med lämpliga etnologiska och
antropologiska stödtjänster.
Centrets arbetsmetoder tar alltid
hänsyn till migranternas osäkerhet
och obehag. De behandlas med stor
känslighet, särskilt när de varit
med om våldsamma upplevelser.
Det är därför viktigt att skapa
informella mottagningsutrymmen
och undvika att reproducera
institutionaliserade sammanhang
med långa väntetider, kyla och
likgiltig personal. Mottagningen
och den psykoterapeutiska
behandlingen ges av psykiatrisk och
psykologisk personal som, förutom
italienska, kan minst två av de stora
kommunikationsspråken (engelska,
franska), och i vissa fall spanska

familjeplacering
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involverade institutioner
Spanien

Sociala enheter, myndigheter, familjer
och unga vuxna.

varaktighet
Tills de unga vuxna står på egna ben.

målgrupp
Unga vuxna i myndig ålder, särskilt unga
vuxna med särskilda behov.

finansiering
Finansierat av staten och familjer, i
samarbete med sociala enheter där det
krävs specifikt stöd.

hållbarhet
Hållbarheten i denna praxis är beroende
av kraftfulla initiativ för att öka medvetenheten hos familjer och befolkningen
i allmänhet, och av att man sammanför
familjer och stödfunktioner med ensamkommande minderåriga medan de är
kvar på boendeanläggningarna.

Detta tillvägagångssätt innebär att man
erbjuder familjestöd till unga vuxna
migranter som stått under offentliga
förvaltningars förmyndarskap och inte har
resurser att utnyttja allmännyttiga bostäder.
Målet är att underlätta förberedelserna inför och
övergången till ett självständigt vuxenliv med
känslomässig stabilitet, med grundläggande behov
tillgodosedda och med möjligheter till personlig
och yrkesmässig utveckling.

Framgångsfaktorer
Familjerna måste väljas ut noggrant
(utifrån kunskaper och tidigare utbildning), och verkligen ha kapacitet
och verktyg att stötta ungdomarna.
Dessutom behöver familjerna få
tillräckligt stöd och social och pedagogisk rådgivning under hela processen.
Det är nödvändigt att planera för riskoch konflikthantering.
Den minderårige måste ha samtyckt
skriftligen och vara positiv till samboende och familjestöd.

familjeåterförening

målgrupp

norra Frankrike
och England

Ensamkommande minderåriga som lever
som hemlösa längs kusten och som vill
ta sig till England för att förenas med en
familjemedlem. Barnen är mellan 10 och
18 år gamla. De flesta är pojkar, men det
finns också några flickor.

hållbarhet
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• Beroende på lagen
• Så länge det finns separerade familjer

Under ett år återförenas omkring 40 ungdomar med sin familj i England.

Framgångsfaktorer
Hänsyn till barnets bästa.

Denna praxis handlar om
att hjälpa ensamkommande
minderåriga att återförenas
med sina familjer.
FN:s flyktingkommissarie
(UNHCR) arbetar för att se
till att de lagliga kanalerna
fungerar.
UNHCR kommunicerar riskerna
med hemliga och olagliga
kanaler (olyckor, exploatering
osv.) och uppmuntrar
ensamkommande minderåriga
längs kusten som vill åka till
England att använda de lagliga
kanalerna.
De aktörer
(barnomsorgstjänster,
prefekturen, föreningar
osv.) som deltar i
familjeåterföreningsarbetet
har en samordnad process som
följer olika steg: identifiering,
information, vägledning, stöd
och skydd.

• Kulturella medlare som arbetar på plats för att identifiera och möta ensamkommande barn trots deras ambulerande tillvaro. De kulturella medlarna är
personer med samma ursprung som ungdomarna (afghaner, eritreaner) och
tidigare ensamkommande minderåriga, och det bidrar till att etablera tillitsfulla
relationer.
• Dekonstruering av smugglarnas diskurs, ge ungdomarna information med
lämpliga verktyg och hantera deras förväntningar, allt med hänsyn till ungdomarnas åsikter och deras relevans.
• Samordning och utbildning av aktörer för att stärka deras kapacitet (privata
och offentliga institutioner, anställda, volontärer, föreningar, socialarbetare
etc.), eftersom många aktörer inte är utbildade i familjeåterförening.

Rättsskydd

Arras
Frankrike

involverade institutioner

finansiering

• Rättskydd för unga: “Unité éducative
d’hébergement collectif” (UEHC) i
Arras,

Offentlig finansiering

• kommunen Arras, lokala arbetsgivare.

varaktighet
Enligt specifikationen från UEHC kan
ungdomarna stanna högst två år, men
efter förhandlingar mellan teamet och
de regionala myndigheterna utökades
denna period till två och ett halvt år för
ensamkommande minderåriga. Den förlängda tiden ger en längre period utan
avbrott i utbildningsövergången från
kriminalvård till civilvård.

målgrupp
Tolv pojkar mellan 13 och 18 år som
begått brott.

stödmottagare
Denna praxis gäller mottagning, stöd och inkludering av
ensamkommande barn som begått brott.
Syftet är att erbjuda dem ett ramverk och hjälpa dem att hitta en
riktning (utbildning, arbete) så att de kan bli självständiga, integreras i
samhället och respektera lagen.
Utbildningsgruppen var inte utbildad i problematiken med
ensamkommande minderåriga eftersom denna utbildning inte ingick
i deras första kurs. Men teamet har ökat sin kompetens och expertis
genom kontakterna med denna målgrupp.
De yrkesverksamma har förbättrat sina metoder, och tar hänsyn till
lokala seder och ursprungskulturer.
Teamet fick också arbeta med personer med expertkunskaper
(socialarbetare specialiserade på ensamkommande minderåriga) för
att lära sig om målgruppens behov och begränsningar.

För närvarande deltar sex ensamkommande ungdomar.
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Framgångsfaktorer
• Det strukturerade ramverket
• Förordningens betydelse och reglerna
för efterlevnad
• Brobyggande och kulturell respekt för
att undvika kommunitarism (franskt
språk i den kollektiva instansen)
• Teamets omsorg och välvilja och
anpassningen av stödet
• Nya ensamkommande minderåriga
tas emot av före detta ensamkommande minderåriga, vilket gör det
lättare att skapa tillit
• Nätverket, goda kontakter och samarbetet med skolorna och kommunen
• Ökad proaktivitet hos de minderåriga
(utbildning, sysselsättning)
• Ungdomarnas önskan att stanna i
Frankrike

mötesplats
otto
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involverade institutioner
Malmö
Sverige

• Ensamkommandes förbund (den organisation som står bakom Otto)
• ABF Malmö
• Malmö kommun
• Ett antal ideella organisationer, som
Röda korset och Rädda barnen

varaktighet
Pågående.

finansiering
Otto behöver finansiering för:
• Lokaler

målgrupp
Ensamkommande barn och unga vuxna
upp till 25 år.

• Aktiviteter
• Personallöner
• Fika
Finansieras huvudsakligen av Allmänna
arvsfonden, MUCF och CATCH.

Framgångsfaktorer
• Deltagarnas medverkan
• Deltagarna bestämmer vilka aktiviteter som ska genomföras på Mötesplats
Otto

Det huvudsakliga syftet med Otto är
att förbättra självförtroendet och
självkänslan hos ensamkommande
barn och unga vuxna, men också att
göra livet lättare för ensamkommande
ungdomar.
På Otto kan nyanlända ungdomar delta i
omkring tjugo olika aktiviteter per vecka
– allt från läxhjälp och körkortsteori
till idrottsaktiviteter. Aktiviteterna på
Otto beslutas av deltagarna och de flesta
samordnas av volontärer.

• Samarbete med andra organisationer
• Anläggningen är lätt att nå

Kontaktinformation :
Ensamkommandes förbund
info@ensamkommandesforbund.se

tvärvetenskapligt
boendecenter

involverade institutioner
béthune
Frankrike

Departementet för Pas-de-Calais.

varaktighet
Från det att ungdomarna anländer till
dess att de flyttar vidare.
Ungdomarna har dock möjlighet att
kontakta SAVI efteråt för stöd, råd och
information som faller inom teamets
kompetensområde.

målgrupp
Organisationen SAVI har flera
lägenheter för ensamkommande minderåriga.
Ungdomarna lever delvis självständigt och övervakas av ett
team med socialarbetare. SAVI
är ett stabiliseringscenter och
inte ett nödcenter. Syftet är att
stärka ungdomarna och ge dem
verktyg att klara sig själva.
SAVIs tvärvetenskapliga team
har olika färdigheter. Här
finns socialarbetare, psykolog,
fransklärare, advokater i utlänningsrätt, en social- och privatekonomisk rådgivare (för att hantera vardagen), och lärlings- och
sysselsättningsspecialister.
Tillgång till kultur- och idrottsaktiviteter är också en integrationsfaktor.

Målgruppen är ensamkommande
ungdomar som vill stanna i Frankrike
och som erkänts som minderåriga av
barnskyddsmyndigheter. Centret rymmer 40 ungdomar, pojkar och flickor
mellan 15 och 18 år.

finansiering
Departementet för Pas-de-Calais.

Framgångsfaktorer
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• Ett tvärvetenskapligt team med olika
kompetenser som ger stöd till ungdomar inom utbildning, juridik, psykologi, yrkesvägledning och hälsa. Detta
tvärvetenskapliga tillvägagångssätt
ger en global överblick över stödet
som ges till ungdomarna.
• Teamets engagemang, energi, styrka,
tålamod och empati, och inrättandet
av ett pedagogiskt ramverk.
• En trygg och strukturerad miljö. Arbetet som lagts ner på att bygga broar
och skapa självförtroende och tillit
hos ungdomarna.
• Arbetet i team och i partnerskap med
andra: användning av regionens
resurser. Uppmuntra ungdomarna att
identifiera externa resurser.

projektet
“Five Stars“

involverade institutioner

Österrike

Projektet drivs av organisationen
”Jugend am Werk” (Unga på arbetet),
som bland annat erbjuder vägledning
och stöd för att hitta lärlingsplatser eller
arbete.

varaktighet
Det första projektet genomfördes 2017.

målgrupp
Projektet “Five stars”
är en förberedande
kurs för en
kökslärlingsutbildning.

Deltagarna i projektet ”Five stars” är
asylsökande och erkända flyktingar mellan 15 och 25 år.

stödmottagare
Två grupper med tolv deltagare vardera.

finansiering
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Projektet finansieras av Wiens sociala
fond (FSW), österrikiska arbetsförmedlingen (AMS), Wiens arbetstagares
stödfond (waff), Viennese Chamber of
Labour (AK Wien) och Österrikes fackliga samorganisation (ÖGB).

Framgångsfaktorer
Sex till tio månaders intensivkurs i
tyska med fokus på köks- och restaurangterminologi, parallellt med yrkesutbildning för serveringspersonal,
kockar, bagare och konditorer.
Många deltagare har bestämt sig för att
fortsätta inom köks- och restaurangbranschen efter avslutad förberedande
kurs.
Uppföljningsprojektet inleds med en
orienteringskurs i sex till åtta veckor,
varefter deltagarna kan bestämma
om de vill gå huvudkursen som är sex
månader. Detta bidrar till att minska
antalet som hoppar av.

ansvar och
deltagande
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Italien

Sociala kooperativ har infört
en delaktighetspraxis. Det
har visat sig vara mycket
användbart att införa interna
regler på mottagningscentren
för att överföra budskap och
information, och för utbildningen
av ensamkommande minderåriga.
Om man kan optimera vistelsen
och de dagliga aktiviteterna har
det stor betydelse för vardagen på
centren och för de minderårigas
personliga utveckling. Det handlar
om väckningstider, deltagande i
planerade aktiviteter, samarbete
kring gemensamma arbetsuppgifter,
vikten av punktlighet och
eventuella ekonomiska förmåner.
De ensamkommandes deltagande
i centrets dagliga aktiviteter och
organiseringen av deras tid kan i
själva verket hjälpa dem att anpassa
sig under övergången till den andra
mottagningsfasen och integrationen
som medborgare. Att leva ”med” dem
och att skapa verkliga relationer har
fördelar. Personalen blir lärare och
är inte bara byråkrater. Till exempel
har man använt måltider för att
skapa en atmosfär av gemenskap
och delaktighet. De ensamkommande
turas om att laga sin traditionella
mat och centrets samordnare äter
tillsammans med dem: delandet
av måltider är skapar en familjär
atmosfär.

involverade institutioner
De sociala kooperativ som hanterar
mottagningen av ensamkommande minderåriga kan involvera lokala institutioner (kommuner) och utföra aktiviteterna
gemensamt.

målgrupp
Alla ensamkommande i mottagningscentren/gemenskaperna.

finansiering
Kooperativen använder de ekonomiska
resurser som avsatts för mottagningsverksamheten (offentlig finansiering).

hållbarhet
Hållbarheten i verksamheten är nära
kopplad till mottagningscentrens funktion.

Framgångsfaktorer
Metoderna kan utgöra en konkret
grund för att tänka ut, planera och
lansera praktiska vägar och aktiviteter,
mäta deras effektivitet och reflektera
över möjligheterna till delaktighet.
Grundprincipen är alltid att barn inte
bara tar emot utan själva är aktiva spelare i sin egen integration och har åsikter som förtjänar att beaktas. De tillhör
de främsta experterna när det gäller att
lösa problemen som berör dem.

fredagshäng

involverade institutioner
Malmö
Sverige

• Ensamkommandes förbund
• ABF

varaktighet
Aktiviteterna varar i ca 1–2 timmar och
brukar ha mellan 15 och 30 deltagare,
mestadels pojkar.

målgrupp
Ensamkommande barn och unga vuxna.
De flesta deltagarna är ungefär 17–18 år.

Huvudsyftet med Fredagshäng är att
medvetandegöra ensamkommande
barn och unga vuxna om deras
rättigheter, särskilt när det gäller
deras sexuella hälsa och relationer.

stödmottagare
• Deltagarna
• Ideella organisationer i området som
deltagit i Fredagshäng. Före projektet
saknade de ett nätverk och kunskap
om ensamkommande barn. Tack vare
Fredagshäng och dess deltagare har de
nu både nätverket och kunskapen.

finansiering
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Finansieras av Allmänna arvsfonden:
en fond där frivilligorganisationer kan
ansöka om finansiering för projekt som
rör minderåriga, unga vuxna och personer med olika funktionsnedsättningar.

hållbarhet
Verksamheten fortsätter efter att projektet avslutats som en del av Ensamkommandes förbunds ordinarie verksamhet.

Framgångsfaktorer
• Ensamkommande barn och unga
vuxna pratar fritt med varandra – det
finns ingen agenda.
• Att ha facilitatorer/organisationer
som har ett positivt rykte bland deltagarna.

Kontaktinformation :
Ensamkommandes förbund
info@ensamkommandesforbund.se

socialt
mentorskap
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involverade institutioner
Spanien

Sociala enheter, regeringen

Tanken med detta
projekt är att erbjuda
ensamkommande barn en
positiv förebild genom unga
vuxna.
Det kan bidra till att förbättra
deras självförtroende, säkerhet
och beteende, och förebygga
riskprocesser.
Socialt mentorskap förbättrar
också resiliensen och stödet
från andra i samma ålder och
situation.
Andra unga vuxna som inte
har någon direkt koppling
till internationell invandring
involveras också i processen.

varaktighet
Tills de unga vuxna står på egna ben

finansiering
Stödet finansieras av regeringen och
sociala enheters eller sponsorer.

hållbarhet
Hållbarheten i denna praxis beror på det
professionella stöd som riktas till unga
mentorer genom gemensam planering
av mål och syften, och på engagemanget
och samordningen mellan offentliga
förvaltningar, sociala enheter och andra
intressenter.

Framgångsfaktorer
Effektivt och starkt stöd från regeringen och sociala enheter för unga vuxna
(mentorer) och ensamkommande barn.
En planerad och utvärderad process
med nära samordning med andra uppgifter eller åtgärder som utförs med
ensamkommande minderåriga.

Kontaktinformationen :
Coordinadora Mentoria social :
http://mentoriasocial.org/

några
metoder
i Spanien
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SAMORDNADE
ARBETSPROCESSER
För ensamkommande minderåriga
som står under förmyndarskap
av barnskyddssystem, eller unga
vuxna som förbereder sig för att
kunna bo själv utan förmyndare,
har samordning mellan de olika
institutionerna visat sig vara en
framgångsrik väg:
• Delad och optimerad information,
diagnostik, kunskap och resurser
och fastställande av en gemensam
diskurs.
• Upprättande av ett gemensamt
ramverk för viktiga åtgärder
med alla inblandade aktörer:
myndigheter (som arbetar med
barnomsorg, social välfärd,
sysselsättning, migrationspolitik och
utbildning), sociala enheter, företag
och samhällsföreträdare, bland
andra.
• Snabb rapportering vid brådskande
ärenden hos offentliga förvaltningar.
• Övervakning av regeringens
efterlevnad av minderårigas
grundläggande rättigheter och även
av sociala enheters och företags
arbetsmodeller och rutiner.
• Anpassning av
invandringslagstiftningen så att
minderårigas rättigheter får högre
prioritet än deras bosättningsoch arbetsstatus som migranter
(anpassningen måste inriktas på
minderårigas rättigheter, inte på
deras invandringsstatus).

• Garanterad tillgång till
utbildningssystem och
stipendiesystem med adekvat yrkesoch karriärutveckling.
• Framgångsrik arbetsplanering för
alla inblandade aktörer, planering
för resursoptimering och förbättrade
gemensamma processer som
garanterar bästa möjliga välfärd för
minderåriga eller unga vuxna.
• Inrättande av gemensamma forum
för kommunikation, utvärdering
och analys samt objektiva resultat:
antal förbättringsförslag som lagts
fram, processbedömning och aktiv
medverkan av unga vuxna.
Denna metodik skulle garantera
hållbarheten för andra åtgärder,
metoder och hela processer. Den
viktigaste faktorn är att lyckas
hålla kvar ett antal aktörer i dessa
samordnade åtgärder långsiktigt,
inte bara för en viss period eller
för vissa aktiviteter.

ANTROPOLOGISK
ANSATS FÖR
MIGRATIONSPROCESSEN
Det antropologiska förhållningssättet
är en intressant utgångspunkt för
att förstå orsakerna, metoderna
och realiteterna bakom
ensamkommande minderåriga
och deras migrationsprojekt och
-processer.
Metoden inkluderar att
tillhandahålla uppdaterad
forskning om ursprung,
orsaker, migrationsprocesser
och migrationsprojekt för
ensamkommande barn eller unga
vuxna.
Informationen måste anpassas efter
verkligheten och inriktas på att
förbättra tjänster och aktiviteter vid
källan och på de destinationer som
riktar sig till ensamkommande barn
och unga vuxna.

simundervisning

42 - 43
Malmö
Sverige

involverade institutioner
• Ensamkommandes förbund.

varaktighet
Varje lektion är en timme och har fem
deltagare.

målgrupp
Huvudsyftet med
simundervisningen är
att hjälpa deltagarna
lära sig att simma så
att deltagarna kan få
sina betyg i idrott.

Ensamkommande barn och unga vuxna
som inte kan simma.

finansiering
Lektionen är gratis för deltagarna och
simlärarna är volontärer.

hållbarhet
Kursen består av fem lektioner.

Framgångsfaktorer
• Deltagarnas och volontärernas engagemang
• En bra undervisningsstruktur
• Nära samarbete med poolägaren

Kontaktinformation :
Ensamkommandes förbund
info@ensamkommandesforbund.se

gode män

involverade institutioner
• Regionen Apulien
• Kommunerna

regionen
Apulien, Italien

Det här är en praxis med
frivilliga gode män som fungerar
som skydd för ensamkommande
minderåriga. En god man
är en person som juridiskt
företräder barn och tonåringar
utan föräldrar eller annan
vårdnadshavare. En god man
fungerar som juridiskt ombud för
den ensamkommande minderårige,
bevakar den minderåriges rättigheter
och agerar mellanhand mellan
den minderårige och omgivningen.
En god man har en ”extern” roll
jämfört med mottagningscentren,
vilket gör att barnet känner sig mer
skyddat. Ett viktigt mål med denna
experimentella praxis är att skapa
ett system som fångar upp och
tillgodoser den minderåriges behov.

En regional databas över frivilliga
gode män för ensamkommande
barn har upprättats. Den
innehåller en förteckning över dels
ensamkommande minderåriga
som söker hjälp, dels en lista över
privatpersoner som vill företräda
dessa minderåriga juridiskt. Syftet
med databasen är att skapa en
mer professionell tjänst med bättre
kvalitet: hittills finns det över 200
frivilliga gode män i regionen
Apulien. Syftet med databasen är:

Den gode mannens uppgifter:

• att övervaka de uppdrag som
tilldelas gode män

• att säkerställa barnets allmänna
välbefinnande och se till att barnets
behov tillgodoses
• att skydda och främja barnets
intressen och, ännu viktigare, barnets
rättigheter
• att juridiskt representera barnet.

• att hålla informationen uppdaterad
• att anordna utbildning av frivilliga
gode män i enlighet med behoven i
området
• att snabbt kunna utse gode män till
de minderåriga

• att utbyta erfarenheter mellan gode
män

• Ungdomsdomstolen

målgrupp
Alla ensamkommande barn i regionen
Apulien

finansiering
Tjänsten (regional databas) finansieras
med offentliga medel (regionen Apulien)

hållbarhet
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Hållbarheten i denna praxis (eller delar
av verksamheterna) garanteras av offentliga intressenter på lång sikt.

Framgångsfaktorer
Plattformen för frivilliga gode män är
ett innovativt sätt att säkerställa bättre
relationer mellan volontärerna och
institutionerna. Det reducerar också
tiden som behövs för att matcha en
minderårig med en vuxen som kan
följa den minderårige i dennes personliga och yrkesmässiga utveckling och
integration.

youth college
start wien

involverade institutioner
Wien
Österrike

Det finns nio nätverkspartners som
arbetar med särskilda program för
vidareutbildning av kvinnor, stöd till
flyktingar, särskilda program för döva
flyktingar, allmän utbildning, hälso- och
sjukvård och ungdomsarbete: abz*austria, bpi der ÖJAB, Caritas Wien, Diakonie Flüchtlingdienst, equalizent, Integrationshaus, interface Wien, Die Wiener
Volkshochschulen (VHS) och WUK.

varaktighet

hållbarhet
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Projektet inleddes i juni 2016 och förlängs årligen, troligen fram till juni 2019.

finansiering
Youth College finansieras av European
Social Fund (ESF), österrikiska arbetsförmedlingen (AMS), Municipal Department 17 (Integration and Diversity)
(MA17), och Wiens sociala fond (FSW)
med stöd från Wiens arbetstagares
stödfond (waff).

Projektet lanserades i juni 2016.

målgrupp
Youth College erbjuder kurser för minderåriga och unga vuxna mellan 15 och
21 år som är invandrare, asylsökande,
som beviljats asyl, som åtnjuter subsidiärt skydd, eller missgynnade ungdomar som är äldre än åldern för obligatorisk skolgång.

stödmottagare
Youth College är ett modulärt
undervisningsprogram som utformats för
att hjälpa minderåriga och unga vuxna i
åldrarna 15–21 år i övergången till det ordinarie
skolsystemet eller en yrkesutbildning och/eller
att underlätta deras inträde i yrkeslivet.
Kärnmodulerna är tyska som andraspråk,
engelska, matematik och informations- och
kommunikationsteknik. Andra specialmoduler
täcker specifika områden för personlig utveckling
och kreativt hantverk. I det omfattande utbudet
av kurser som erbjuds ingår även sociala
integrationsaktiviteter.

1 000 elever erbjuds en plats vid en av de
två skolorna i Wien.

Framgångsfaktorer
Eftersom eleverna har olika förkunskaper genomgår de först en bedömning
där man tar reda på vilken undervisningsmetod som bäst passar deras olika
inlärningsförmågor och förutsättningar,
samt deras utbildnings- och yrkesmässiga mål. De stannar i genomsnitt nio
månader på Youth College beroende
på förkunskaper. Utbildnings- och
lärlingsinsatserna bygger på elevernas
intressen.

gränsöverskridande
social och kulturell
medling

involverade institutioner
Spanien

Sociala enheter, offentliga myndigheter

varaktighet
Tills de unga vuxna står på egna ben

finansiering
Stödet finansieras av regeringen och
sociala enheter eller sponsorer

hållbarhet
Hållbarheten i denna praxis är beroende
av finansieringen (som garanterar kontinuiteten i verksamheten på lång sikt)
och personalens kvalifikationer.
En konfidentiell process med gränsöverskridande medling är viktig, liksom att
alla ensamkommande barn och unga
vuxna försäkras om att denna åtgärd syftar till att stötta dem och deras anhöriga,
inte att utvisa dem till landet de kom
ifrån.

Syftet med denna strategi
är att stärka resiliensen
genom att skapa
broar och kopplingar
mellan familjer,
ensamkommande
minderåriga och
samhällsstödjande
organ, på plats eller
i länder där de har
relationer.

Framgångsfaktorer
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• Förbättra familjerelationerna.
• Stärka frigörelseprocessen hos unga
vuxna och stödja den personliga processen hos ensamkommande barn.
• Förbättra välmåendet och det känslomässiga välbefinnandet hos ensamkommande barn och unga vuxna.
• Förbättra deras relationer med ursprungsländerna, den sociala miljön
och samhället.

Kontaktinformation :
• Mercedes Jimenez – Mediacion
social transnacional publicerad
av CIssOng
https://www.youtube.com/
watch?v=HKm5tCeXR08
• Liknande aktiviteter som genomförs av den sociala enheten
Voluntarios por Otro Mundo
https://es-la.facebook.com/VoluntariosPorOtroMundoEnJerez/

we act

involverade institutioner
Växjö
Sverige

• ABF södra Småland
• Scoolia (ett företag som producerar
språkinlärningsmaterial för svenska
som andraspråk)
• Växjö kommun
• Region Teatern.

varaktighet
Projektet inleddes i augusti 2015. Varje
grupp träffades en gång i veckan i ca 45
minuter och deltagarna stannade i gruppen i sex månader till ett år.

Idén bakom We Act var
att utbilda minderåriga
och unga vuxna i åldrarna
13–24 i svenska språket och
sociala koder genom drama
och teater.
Detta genomfördes genom
”We Act”-dramalektioner.
Varje lektion bestod av fyra
moduler:
• Den första modulen inleddes
med fyra övningar på vardera
fem minuter.
• Den andra modulen innehöll
språkövningar med specifika
ord.
• Den tredje modulen var
en teaterworkshop där
deltagarna använde orden.
• Den fjärde modulen var en
sammanfattning.
Metoden har sammanställts
i en handbok.

målgrupp
Målgruppen var invandrade minderåriga eller unga vuxna mellan 13 och 24 år.
De flesta av dem var ensamkommande
minderåriga. Deltagarna kunde vara
analfabeter, men det var lättare om de
kunde läsa.

stödmottagare
Varje grupp bestod av cirka tio deltagare
och under projektet deltog hundratals
ungdomar i de aktiviteter som lanserades av We Act.
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finansiering
Projektet finansierades av Allmänna
arvsfonden: en fond där frivilligorganisationer kan ansöka om finansiering
för projekt som rör minderåriga, unga
vuxna och personer med olika funktionsnedsättningar.

hållbarhet
Projektet avslutades i juli 2018. Efter projektets slut fortsatte verksamheten inom
ABF Södra Småland.

Framgångsfaktorer
• Att arbeta med två facilitatorer (en
huvudfacilitator och en hjälpfacilitator).
• Att göra grupperna till en fristad för
deltagarna. När deltagarna känner
sig trygga vågar de lära sig det nya
språket.
• Nära samarbete med deltagarnas
ordinarie skollärare. We Act var tänkt
att vara ett komplement till den vanliga språkundervisningen, inte att vara
ett alternativ.
Kontaktinformation :
ABF Södra Småland
+46 470 700790
sodra.smaland@abf.se

projektet
welcome clinique
Projektet ”Welcome Clinique”
är ett integrerat team för
åldersbedömning och skydd av
ensamkommande minderåriga
vid barnsjukhuset Giovanni XXIII
i Bari. Målet med avtalet mellan
sjukhuset och kommunen är att
förbättra åldersbedömningen
av utländska pojkar och flickor
under 18 år som kommer till
Italien via Apulien.
Projektet syftar till att skydda
ensamkommande minderåriga: på
detta sätt får de skydd och stöd (i
enlighet med gällande lagstiftning),
och undviker risken att bli lätta offer
för exploatering och sextrafficking.

involverade institutioner
• Kommunen Bari
• Ungdomsdomstolen

Bari
Italien

Sjukhuset har en tvärvetenskaplig
kommitté som arbetar med
åldersbedömningen, och där
ingår barnläkare, psykologer,
socialarbetare och radiologer.
Kommittén leds av en vård- och
stödsamordnare och erbjuder
social och psykologisk rådgivning,
auxologisk bedömning och, i den
slutgiltiga analysen, radiologisk
undersökning för utvärdering av
skelettålder. Vid undersökningarna
på ”Welcome Clinic” används ickeinvasiva ingrepp som anpassas
efter individens förmodade ålder
och fysiska och psykiska integritet.
Klinikens lokaler är lämpliga för
ungdomar, med välkomnande
utrymmen och en egen ingång.
Det sitter en stor världskarta på
väggen som hjälper dem att visa och
prata om sin resa till Italien. Det
finns målningar gjorda av andra
ensamkommande minderåriga som
illustrerar deras båtresor. Där står
också stolar i en cirkel för att skapa
en känsla av lyssnande och jämlikhet.
Genom uppmärksamheten visar
man att det finns en ”person” och en
berättelse bakom varje namn.

• Lokalt hälsoföretag i Bari

finansiering
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Tjänsten finansieras med offentliga medel via den regionala hälsoförvaltningen
och offentliga kommunala resurser.

• Barnsjukhuset Giovanni XXIII

varaktighet
Från 2017 till 2020.

målgrupp
Alla ensamkommande minderåriga i
Bari kommun.

Framgångsfaktorer
Den tvärvetenskapliga vården och
bestämningen av den minderåriges
ålder involverar barnet i processen
och bidrar till att förhindra ytterligare
psykologiska skador.

välkommen
till skellefteå

involverade institutioner
Skellefteå
Sverige

• ABF Skellefteå
• Lokala etniska organisationer
• Lokala socialtjänster

varaktighet
Ca 2 timmar för 4–5 möten.

Huvudsyftet med ”Välkommen till
Skellefteå” är inte bara att undvika
kulturkrockar bland ensamkommande
barn och unga vuxna, utan också att
hjälpa dem att bättre förstå sin egen
och sitt nya lands kultur.
“Välkommen till Skellefteå” startades
när sociala myndigheter kontaktade
ABF eftersom många ensamkommande
barn inte deltog i skolundervisningen på
fredagar och det fanns en hel del problem
vid luncherna om vilken mat eleverna
kunde eller inte kunde äta. ABF anställde
facilitatorer från samma kulturella
bakgrund som de ensamkommande
minderåriga och startade olika
studiecirklar* som kallades ”Välkommen
till Skellefteå”. Facilitatorerna pratade med
deltagarna om vad kultur är och vad det
innebär att bo i Sverige och samtidigt ha
ett annat ursprung, hur man får svenska
vänner och så vidare.
Under studiecirkeln upprättade facilitatorn
kontakter för ensamkommande
minderåriga med lokala etniska
organisationer så att de fick träffa
människor från sin egen kulturella
bakgrund som bott i Skellefteå i många år.
Tanken var att det skulle kunna hjälpa och
vägleda dem för att undvika kulturkrockar
i framtiden.

målgrupp
Ensamkommande barn och unga vuxna,
främst från Somalia, Eritrea och Afghanistan.

stödmottagare
• Ensamkommande barn och unga vuxna
• Skolorna
• Lokala etniska organisationer

finansiering
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ABF startade studiecirkeln som inkluderade:
• Lön till facilitatorerna
• Fika

Framgångsfaktorer
• Samarbete med lokala etniska organisationer
• Facilitatorn måste vara från samma
kulturella bakgrund som deltagarna.

Kontaktinformation :
ABF Skellefteå
info.skelleftea@abf.se

ung i
småland
Huvudsyftet med ”Ung i Småland” var att:
• Hjälpa unga invandrare att bli en del av det
svenska samhället genom lokala organisationer
• Skapa trygga och roliga fritidsaktiviteter
• Sammanföra invandrare och lokala
organisationer
Projektet involverade unga invandrare
som beskrev vilken typ av aktiviteter de
var intresserade av. Om det fanns några
organisationer i området som tillhandahöll
dessa aktiviteter, bidrog projektet till att
sammanföra invandraren och organisationen.
Annars fick invandrarna hjälp att starta
egna aktiviteter genom att projektet gav
utbildning i ledarskap, hur man startar och
driver en organisation, men också veckovisa
konsultationer så att gruppen kunde starta sin
verksamhet med handledning från ABF.

involverade institutioner
Växjö
Sverige

• ABF Södra Småland
• Tingsryds kommun
• Uppvidinge kommun

varaktighet
Cirka 1–1,5 timmar två gånger i veckan,
beroende på grupperna.

målgrupp
Projektet riktade sig till invandrare i
åldrarna 13–24 år, men majoriteten av
deltagarna var ensamkommande barn
och unga vuxna.

stödmottagare
• Deltagarna

finansiering

“Ung i Småland” finansierades av
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor). De betalade främst
för:
• Löner till projektpersonalen
• Lokaler
• Material

hållbarhet
Den metod som utvecklats under
projektet har använts i fyra år, men
deltagarna får normalt hjälp från
projektet i ungefär sex månader.

Framgångsfaktorer
Nerifrån och upp – börja med idéer
från deltagarna.

• De lokala organisationerna
• Kommunen
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Kontaktinformation :
ABF Södra Småland
+46 470 700790
sodra.smaland@abf.se

ensamkommande
minderåriga
i Sverige
År 2015 öppnade Sverige sina
gränser för 70 384 ensamkommande
minderåriga. Under de följande
åren minskade antalet, men
Sverige tog ändå emot fler än 10
000 ensamkommande minderåriga
under 2016. Idag är situationen
annorlunda, landets gränser är
nästan stängda och bara ett fåtal
lyckas komma in i Sverige.
Enligt svenska migrationsregler
ansvarar de 290 svenska
kommunerna för mottagning och
utbildning av ensamkommande
minderåriga. Efter den
första mottagningen och den
administrativa processen hos
Migrationsverket, som frågar om
identitet, ålder och nationalitet,
placeras den minderårige i en
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kommun som står för deras
materiella och sociala behov samt
utbildning under asylprocessen.
Som ensamkommande minderårig
har man samma rättigheter som alla
barn och ungdomar i Sverige. Man
har rätt till utbildning, hälsovård
och tandvård, och att få behandlas
med respekt. Alla ensamkommande
minderåriga har rätt till en god
man, en vuxen person som bevakar
dina rättigheter och hjälper dig på
Migrationsverket, en person du kan
lita på.
Under 2017 och 2018 fick många
unga människor inte asyl i Sverige
utan skickades till Afghanistan.
Många av dem hade aldrig levt i
Afghanistan och skickades tillbaka
till terror och tortyr, och situationen
skapade stora diskussioner. En
organisation som heter ”Ung i
Sverige” bildades under ledning av
ett ensamkommande minderårig
vid namn Fatemeh Khavari.
Tillsammans med andra ideella
organisationer, däribland Sveriges
ensamkommandes förening, inledde
de diskussioner, protestmarscher
och en strejk på Medborgarplatsen
och på Mynttorget utanför riksdagen
i Stockholm.

Ensamkommande minderåriga
i Europeiska unionen

Huvudkravet var följande:
“Vi är ungdomar från hela Sverige
och vi kommer inte att gå någonstans
förrän ni ger oss någonstans att ta
vägen!
“Vårt krav – stoppa utvisningarna till
Afghanistan!”
På grund av det stora antalet
ensamkommande minderåriga
kunde inte Migrationsverket
hantera asylärendena i rimlig tid
under denna period, och många
ensamkommande hann fylla 18
innan deras ärende behandlades.
Efter en lång och ganska intensiv
debatt, både i medierna, i regeringen
och bland svenska folket, beslöt
den svenska regeringen att ge
Migrationsverket ett nytt uppdrag:
Ensamkommande minderårig
som anlänt till Sverige före den
24 november 2015, men vars
asylansökan registrerats hos
Migrationsverket efter detta datum,
kan under vissa omständigheter
omfattas av den nya lagen om
gymnasieutbildning och kan ansöka
om att få stanna och avsluta sin
skolgång.

Den aktuella situationen för många
ensamkommande minderåriga i
Sverige är i dag är ganska bra och
stabil. De har en permanent bostad,
de studerar eller arbetar, och de har
startat ett nytt liv i Sverige.
Ändå befinner sig alltför många i en
kaotisk situation. De lever utan hopp
inför framtiden, deras tillvaro är
osäker och de saknar livsglädje eller
ens vilja att leva överhuvudtaget. De
vet inte om de får stanna i Sverige.
De gömmer sig, har ingenstans att
ta vägen, och fruktar att skickas till
ett land där de aldrig har varit. De
lever i fattigdom, ångest och ständig
rädsla.
Liksom i övriga Europa blåser
nationalistiska högervindar i Sverige,
och ensamkommande minderårigas
rättigheter och krav har varit och
fortsätter att vara en kamp – en
kamp för mänskliga rättigheter,
solidaritet och mänsklig värdighet.

ensamkommande
minderåriga
i spanien
Tiden som barn och tonåring
ska präglas av trygghet, respekt,
stabilitet och tillgodosedda behov,
liksom av utveckling och adekvat
fysisk, kognitiv, psyko-emotionell och
relationell vård. Om individen får
maximalt antal möjligheter under
sin barndom och ungdomstid så
stärks övergången till vuxenlivet och
skapandet av livsmål.
Dessa villkor måste alltid uppfyllas,
och de behöver anpassas efter
situationer, sammanhang och
förhållanden som skapar eller kan
skapa ökad sårbarhet.
När det gäller minderåriga
migranter utan familjemedlemmar
är sammanhanget inte bara
transnationellt, utan här ingår även
allt från minderårigas rättigheter
till tillämpningen av internationellt
skydd.
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Även om Spanien anses vara
ett transitland för många unga
migranter, så är det också ett
mottagarland på kort, medellång och
lång sikt.
De autonoma lokala myndigheterna
som ansvarar för förmyndarskapet
måste kunna garantera skyddet av
barn och ungdomar och tillgodose
grundläggande psykosociala,
pedagogiska, kulturella och
identitetsmässiga behov, både
som socialiseringsagent och
anknytningsfigur. Det är också
nödvändigt att tillhandahålla
lämpliga och specialiserade resurser
och metodologiska analyser ur ett
interkulturellt och transnationellt
perspektiv.
I skyddade miljöer och
boendeanläggningar kan positiva
referenser etableras och naturliga
anknytningsfigurer växa fram ur ett
utbildningsmässigt och pedagogiskt
perspektiv.
Liksom med spanska minderåriga
där staten står för omsorgen måste
migrerande barn och ungdomar
som tidigare varit i fostervård ges
möjlighet att utvecklas genom att
skyddet av minderåriga kopplas
till migrantstatusen. Därför är det
viktigt att uppehållstillstånden
för migrerande minderåriga

tillämpas och behandlas
korrekt, med arbetstillstånd för
personer i arbetsför ålder eller, i
förekommande fall, när spanskt
medborgarskap erhålls. Likaså
är det nödvändigt att få behålla
eller erhålla uppehålls- och/eller
arbetstillstånd när myndig ålder
uppnås.
Regeringen och andra enheter som
ingår i nätverket med offentliga
resurser och skyddscenter för
minderåriga måste i första hand
samordna, komplettera och tillämpa
regler för att upptäcka och hantera
traffickingfall, personer som
omfattas av asylrätt eller subsidiärt
skydd, och andra individer som
befinner sig i en mycket sårbar
situation.
Andra behov ska av berörda
myndigheterna för att säkerställa
bästa möjliga inkludering av
ensamkommande minderåriga:
• Garantier avseende
åldersbedömningstestet för att
säkerställa att ingen minderårig
felaktigt registreras som myndig.
I denna process är det nödvändigt
med full samordning mellan
bland annat hälsovårdstjänster,
socialtjänster som är involverade
i skyddet av minderåriga och
den relevanta administrationen i
regionen.

• Det är nödvändigt att kunna
skapa en effektiv inkludering och
ett interkulturellt förhållningssätt.
Man bör undvika ”getton” för
att säkerställa att offentliga
barnomsorgscenter förblir
inkluderande och att deras
grundläggande strategi är
interkulturell samexistens och
berikande mångfald.
•- Nationella och internationella
kopplingar mellan offentliga
barnomsorgscenter och
socialtjänster som arbetar med
skydd av minderåriga migranter
utan familjemedlemmar
(ensamkommande minderåriga)
är helt nödvändiga i ärenden där
minderåriga ”frivilligt” försvinner
från mottagningscentret, särskilt om
de kan falla offer för trafficking eller
andra våldsbrott. Sådana kopplingar
är också absolut nödvändiga för
att garantera barnens säkerhet
och myndigheternas fortsatta
förmyndarskap.

Ensamkommande minderåriga
i Europeiska unionen

ensamkommande
minderåriga
i Österrike

Ensamkommande minderåriga
i Europeiska unionen
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Ett stort antal ensamkommande
minderåriga har kommit till
Österrike under de senaste åren.
Toppnoteringen var 2015 med 8 277
ensamkommande minderåriga (743
yngre än 14 år). Antalet minskade
successivt under de följande åren
till 400 (40 yngre än 14 år) som
anlände fram till slutet av september
2018 (*). Österrike rankas som
det fjärde destinationslandet i EU
inklusive Norge, där Afghanistan,
Syrien, Eritrea, Irak och Somalia är
de fem främsta ursprungsländerna
(**). År 2015 beviljades 481
ensamkommande minderåriga
flyktingar asyl. 2016 steg antalet
till 673 innan det 2017 sjönk till
242. Under dessa tre år har 2 048
avslag dokumenterats. När det gäller
det subsidiära skyddet för denna
målgrupp under perioden blev det
1 898 positiva och 386 negativa
beslut. När det gäller tillstånd för
bosättning av humanitära skäl
visar siffrorna 131 positiva och 414
negativa beslut mellan 2015 och 2017
(***).

Denna stora utmaning tvingade
olika institutioner och ideella
organisationer att komma med idéer
och projekt för att hantera det stora
antalet unga människor och hjälpa
dem på bästa sätt.
Den rättsliga situationen i Österrike
har förändrats på många sätt sedan
de senaste parlamentsvalen under
hösten 2017. Den nya regeringen
– en koalition av det konservativa
partiet ÖVP och det så kallade
frihetspartiet FPÖ – införde nya
lagar om migranter och flyktingar.
Situationen för dessa målgrupper
blir allt svårare: anslag skärs ned,
ensamkommande minderåriga
placeras i federala läger, etc.

* Källa: de.statista.com
** Källa: EMN European Migration Network
*** Källa: EMN European Migration Network

ensamkommande
minderåriga
i Italien
Uppgifter från det italienska
inrikesministeriet visar, per den
31 december 2017, att 18 303
ensamkommande minderåriga vistas
i landet, vilket är en ökning med
5,4 % jämfört med 2016 och med
53,5 % jämfört med 2015. Majoriteten
av ensamkommande minderåriga
är pojkar (93,2 %). I slutet av 2017
var antalet ensamkommande
minderåriga i Italien 1 247, vilket
är 6,8 % av det totala antalet
ensamkommande minderåriga.
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I fråga om ålder är 60,3 % av
de ensamkommande 17 år,
16-åringarna utgör en femtedel
av totalen, och resten är yngre.
Jämfört med samma period under
de två föregående åren fortsätter
därför trenden med ”äldre”
ensamkommande minderåriga.
De vanligaste ursprungsländerna för
ensamkommande minderåriga som
vistas i Italien är Gambia, Egypten,
Guinea, Albanien, Eritrea och
Elfenbenskusten. Därefter kommer
de, i mindre antal, från Nigeria, Mali,
Senegal, Bangladesh och Somalia.
Majoriteten av ensamkommande
flickor är från Nigeria, Eritrea,
Somalia och Elfenbenskusten.
Det är viktigt att beakta uppgifter
om ankommande via havet, vilket
är relevant med tanke på Italiens
geografiska läge. Under 2017
anlände 15 731 personer via havet
jämfört med 25 846 under 2016.
Det är lika viktigt att ta hänsyn
till begäran om internationellt
skydd av ensamkommande
utländska minderåriga. Under 2017
inlämnades 9 782 ansökningar om
internationellt skydd mot 5 930
ansökningar 2016. Den afrikanska
kontinenten är fortfarande det
huvudsakliga ursprungsområdet
för ensamkommande unga som
ber om internationellt skydd.

Ursprungsländerna är Gambia
(21,4 %), Nigeria (11,9 %) och
Bangladesh (11,4 %).
Förra årets lagändringar – den
första italienska lagen om
ensamkommande minderåriga –
syftar till att reglera alla relevanta
aspekter av ensamkommande
minderårigas närvaro i Italien med
ett enda instrument. Lag nr 47 från
2017 föreskriver att en utländsk
ensamkommande minderårig är
”en minderårig som inte är italiensk
medborgare eller EU-medborgare,
och som befinner sig på italienskt
territorium, eller faller under
italiensk jurisdiktion, och som
saknar stöd eller representation från
sina föräldrar eller annan vuxen
som enligt italiensk lagstiftning
borde varit ansvarig för den
minderårige” (Art 2.1). I lagen
fastställs nödvändiga åtgärder för
att bestämma mottagningsmetoder
och process för integration i det
italienska samhället.
Med hänsyn till ensamkommande
minderårigas skäl att lämna sina
hemländer och deras ankomstvägar
kan två gemensamma drag
identifieras. Den första är åldern:
att vara 15–16 år ger dem rätt till
rättigheter som minderåriga har,
men det innebär samtidigt att de är
exponerade för utnyttjande.

Den andra gemensamma faktorn är
centraliteten i deras relation med
först ett transnationellt stödnätverk
för resan och därefter med lokala
nätverk för deras integration.
Enligt inrikesministeriet placerades
90,8 % av de ensamkommande
minderåriga i Italien på
mottagningsanläggningar 2017,
medan endast 3,1 % placerades
privat. Resterande 6,1 % kunde inte
identifieras. Mottagningsprocessen
i Italien är uppdelad i olika
steg: den första mottagningen
sker i statliga center, tillfälliga
inkvarteringsanläggningar och
kommunala anläggningar. Det andra
steget äger rum i SPRAR-nätverket
(National Protection System for
Asylum-Seekers and Refugees)
eller i ackrediterade strukturer
(godkända på regional eller
kommunal nivå). Det bör påpekas att
när ensamkommande minderåriga
fyller 18 år förlorar de det särskilda
skydd som de har enligt italiensk
lagstiftning och tvingas ofta avbryta
integrationsprocessen.

Ensamkommande minderåriga
i Europeiska unionen

ensamkommande
minderåriga
i Frankrike

66 - 67
I Frankrike ersattes 2016 begreppet
”utländska ensamkommande
minderåriga” med begreppet
”ensamkommande minderåriga”
för att harmonisera den franska
definitionen med europeisk
lag. Det gav också tillfälle till en
påminnelse om att ensamkommande
minderåriga är barn som behöver
skydd, snarare än utlänningar.
Frankrike ratificerade den
internationella barnkonventionen
1990, och denna konvention har
företräde framför nationell rätt.
2017 gjordes en folkräkning av Garde
des sceaux som räknade till 25 000
ensamkommande minderåriga i det
franska barnomsorgssystemet. Det
uppskattas att detta antal passerade
40 000 i slutet av 2018. Siffran
är en underskattning eftersom
minderåriga är svåra att identifiera
och eftersom folkräkningen inte
inkluderade ensamkommande
minderåriga vars minderårighet inte
hade erkänts officiellt.

Ensamkommande minderåriga
i Europeiska unionen

Majoriteten är pojkar över 15 år.
Orsakerna till att de lämnar sitt
ursprungsland varierar: konflikter,
förföljelse, fattigdom, ivägskickade
av familjemedlemmar eller
återförening med en familjemedlem.
Några av dem vill stanna i Frankrike,
men de flesta vill fortsätta till norra
Europa, i synnerhet till England.
De viktigaste ursprungsländerna
för ensamkommande minderåriga
ligger i Afrika söder om Sahara
och franskspråkiga Afrika (Mali,
Guinea, Elfenbenskusten, Kamerun,
demokratiska republiken Kongo,
Nigeria) och valet av Frankrike
som destinationsland beror på det
gemensamma språket och kulturen.
Vissa ensamkommande minderåriga
kommer från Afghanistan, Pakistan,
Bangladesh, Eritrea, Sudan, Angola,
Syrien och Östeuropa.
I Frankrike ansvarar
barnomsorgssystemen för
ensamkommande minderåriga,
och det är departementen som
tillhandahåller dessa tjänster.

I praktiken är
mottagningsanläggningarna för
ensamkommande minderåriga
underdimensionerade och
olämpliga för deras problematik.
Departementen är överhopade
och säger sig sakna finansiering,
personal och utbildning (i
interkulturella aspekter etc.).
Dessutom är fördelningen av
ensamkommande minderåriga skev
i landet och vissa departement (Ile
de France, Bouche du Rhône, Nord)
måste hantera fler förfrågningar än
andra.
Ensamkommande minderåriga i
Frankrike är offer för regeringens
allmänna hållning att inte välkomna
migranter som inte hanteras inom
departementen.

ORDLISTA
ALLMÄNNA ARVSFONDEN
Allmänna arvsfonden är en svensk
nationell fond som samlar all förmögenhet
från dödsbon utan arvingar. Ideella
organisationer kan söka finansiering
från fonden för olika typer av projekt
som rör ungdomar och personer
med funktionsnedsättningar. Många
organisationer i Sverige har fått medel från
Allmänna arvsfonden för att arbeta med
invandrarungdomar och ensamkommande
minderåriga.
BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE
MINDERÅRIGA
Akutmottagningscenter eller boende för
ensamkommande minderåriga. De kan vara
direkt förvaltade eller förvaltas av staten
som har förmyndarskapet eller skötas av
andra enheter med offentliga medel.
BOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA
Center eller boenden som stöttar
övergången till ett självständigt boende för
unga människor som blivit myndiga.
FACILITATORER/STUDIECIRKELLEDARE
En facilitator är ledare för en studiecirkel.
Rollen som facilitator är delvis en
”lärarroll”, men där fokus ligger
på deltagarna och deras frågor och
erfarenheter.
FOLKBILDNING
Folkbildningen är en pedagogisk tradition
i Sverige som utgår från idén att deltagare
lär av varandra och att kunskap växer när
människor samverkar. Alla studieförbunden
och de 155 folkhögskolorna utgår från
tanken om folkbildning i sin pedagogik.
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FRIGÖRELSEPROCESS OCH
FÖRBEREDELSE FÖR ETT SJÄLVSTÄNDIGT
LIV
Personlig, social, gemenskapsorienterad och
arbetsmässig process hos unga vuxna som
varit omhändertagna, som bott själva eller
på institution, med familjestöd eller annat
resursstöd, för att självständigt bygga och
utveckla sitt livsprojekt.
GEMENSAM DISKURS
Gemensamma överenskommelser mellan
aktörer och intressenter som är involverade
i viktiga och nödvändiga åtgärder som
garanterar minderårigas rättigheter.
GOD MAN
En god man är en person som juridiskt
företräder barn och tonåringar som saknar
föräldrar eller andra vårdnadshavare.
Han eller hon är det juridiska ombudet
för ensamkommande minderåriga och
bevakar deras rättigheter och agerar som
mellanhand mellan den minderårige och
samhället. En god man har en ”extern” roll
jämfört med mottagningscentren, vilket gör
att barnet känner sig mer skyddat. Ett viktigt
mål med denna experimentella praxis är
att skapa ett system som fångar upp och
tillgodoser den minderåriges behov.
KOMMUNER (I ITALIEN):
En kommun i Italien är en autonom lokal
myndighet. Det kan vara en stad. Italien har
7 954 kommuner och en befolkning på totalt
60,59 miljoner invånare (2017). Ansvaret för
en ensamkommande minderårig ligger hos
kommunen tills den individen fyller 18 år.

anläggning. Kommunerna kan erbjuda en
mottagningstjänst för ensamkommande
minderåriga, inklusive personer som
ansöker om internationellt skydd, och
utländska EU-medborgare, i boenden och
tillhörande anläggningar. Det kan handla
om materiella behov, juridisk vägledning
och tillgång till språkliga mediatorer.
Den här mottagningsmodellen syftar till
att garantera skydd på lämpliga platser,
säkerställa rätten till hälsa och utbildning
och främja integration för att uppnå
självständighet (genom metoder som syftar
till att få ett jobb och återvända till familjen
om de finns i Europa).
MIGRATIONSPROCESS
Detta är de olika faser som en migrant
måste passera: förberedelse, organisering,
reseplanering, den första perioden
i transit- eller destinationsområdet,
eller de administrativa arrangemang
som krävs enligt immigrationslagar.
Materiella tillgångar vid källan ingår
också i förberedelserna, överlåtelse eller
försäljning, liksom personliga och lokala
relationer, kontakter med agenter som är
inblandade i flytten eller officiella organ,
psykoemotionell hantering och sorg, och
tillgodoseendet av grundläggande behov
före, under och efter resan.

KOMMUNER (I SVERIGE)
Sverige är indelat i 290 kommuner. Ansvaret
för en ensamkommande minderårig ligger
hos kommunen tills den individen fyller 18
år.

MIGRATIONSPROJEKT
Strukturerad, önskad eller idealiserad
design som inkluderar personlig,
känslomässig, familjeförberedande
rationalisering av händelser och mål
som ledde till migration, önskningar,
rädslor och förhoppningar och projektion
av den personliga, känslomässiga,
sociala och kontextuella situationen på
kort och medellång sikt i transit- eller
destinationsområden.

MOTTAGNINGSCENTER
Alla ensamkommande minderåriga, som
befinner sig i moralisk eller materiell
övergivenhet, kan rapporteras till
Migrationsverket av polis och/eller den
sociala första hjälpen. De tillhandahåller
omedelbart plats på en skyddad

SAMORDNADE ARBETSPROCESSER
Sammanslutning av intressenter eller
aktörer som är involverade i viktiga
aspekter som garanterar eller förbättrar
tillfredsställandet av grundläggande behov,
erkännandet av grundläggande rättigheter
eller kvaliteten på resultaten.

STUDIECIRKEL
En interaktiv pedagogisk form i Sverige som
baseras på deltagarnas aktiva deltagande.
STUDIEFÖRBUND
Den svenska regeringen finansierar
särskilda studieförbund för att de
ska bedriva studiecirklar, offentliga
föreläsningar och kulturevenemang i
folkbildningssyfte. Studieförbunden är
självständiga och kan starta olika typer
av studiecirklar och föreläsningar utan
nationellt godkända läroplaner. Detta
innebär att ett studieförbund i teorin kan
starta studiecirklar i nästan vilket ämne som
helst och att cirkeln är öppen för alla att gå
oberoende av deltagarnas bakgrund eller
utbildningsnivå.
Det finns tio godkända studieförbund i
Sverige och under 2017 genomförde de
ca 330 000 studiecirklar med 1,7 miljoner
deltagare och 380 000 föreläsningar
och kulturevenemang med 20 miljoner
deltagare. De tio studieförbunden består av
många olika organisationer i civilsamhället,
politiska partier, fackföreningar,
Svenska kyrkan, frikyrkor, pensionerade
pensionärsorganisationer och föreningar
och nätverk för handikappade. ABF är
störst och grundades av den svenska
arbetarrörelsen. Sedan 2015 har de
tio studieförbunden lagt stor möda
på att arbeta med asylsökande och
ensamkommande minderåriga.
UNGA VUXNA
Ungdomar i Spanien som anlände som
ensamkommande minderåriga som uppnått
vuxen ålder efter att ha bott i fosterhem
eller stått under statens förmyndarskap.
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«Barn som av olika anledningar
inte kan bo kvar i sin hemmiljö
har rätt till skydd och stöd från staten,
samt rätt till ett alternativt hem.».
Artikel 20 i barnkonventionen.
Den här guiden riktar sig till volontärer,
anställda, föreningar, offentliga institutioner,
lärare och vanliga medborgare som
är intresserade av situationen för
ensamkommande barn och unga i Europeiska
unionen och som söker konkreta åtgärder,
metoder och olika praxis för hälsa, utbildning,
inkludering och skydd.
Fem organisationer från Spanien, Italien,
Frankrike, Österrike och Sverige har
gemensamt tagit fram denna guide som en del
av EU-programmet Erasmus+.
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