
Kompis till Kompis matchar ihop 
vänner från olika länder

unga ungaunga ungamötermöter



Emma och hennes sambo Christoffer är 
kompisar med Omar, som kom ensam till 
Växjö från Syrien för drygt ett halvår sedan.

– Vi brukar umgås hemma hos varandra 
eller gå på hockeymatcher när vi ses. Men 
det är inte aktiviteterna i sig som är det vik-
tiga. Oavsett vad vi gör är det alltid roligt 
att träffas, säger Omar.

Emma och Christoffer tog själva kon-
takt med Röda Korsets projekt Kompis 
till Kompis när huset bredvid deras hem 
g jordes om till ett asylboende. Genom pro-
jektet matchas unga ensamkommande och 
svensktalande unga ihop som kompispar. 
De går med på att träffas minst två gånger i 
månaden under åtta månader.

Kompis till Kompis drivs av Röda Korset i 
Växjö i samarbete med Växjö kommun för 
att hjälpa unga nyanlända att etablera sig, 
skapa nätverk och stödja språkinlärningen.

– Träffarna ska i första hand vara en rolig 
upplevelse och en möjlighet att bekanta 
sig med andra kulturer, säger projektledare 
Viktor Lundin.

Och Omar, Emma och Christoffer har fått 
just det – mer kunskap om varandras kultu-
rer under tiden som de träffats. Samtidigt 
har Omar också lärt sig mer svenska och 
Christoffer och Emma har lärt sig lite 
arabiska.

– Det handlar inte bara om att lära någon 
svenska, utan det handlar om ett utbyte, 

– Vi ville lära känna nya människor. Och för den som precis 
har kommit till Sverige är behovet av kompisar ofta stort, säger 
Emma som har blivit vän med 16-åriga Omar från Syrien.



det betyder lika mycket för oss att vi får 
träffa Omar. Det är både roligt och utma-
nande, berättar Emma.

Genom samarbetet med Växjö kommun 
når projektet ut till boenden för unga ny-
anlända, som annars kan vara svåra att nå.

– Jag hörde talas om Kompis till Kompis 
under en informationskväll som Röda Kor-
set arrangerade där jag bor, säger Omar.

Paren träffas första gången på Röda Kor-
sets kontor. Där byter de telefonnummer 
och träffas sedan på egen hand. En gång 
i månaden arrangerar Röda Korset också 
träffar för alla kompispar.

Innan Omar skickade in en intresseanmälan 
till Kompis till Kompis saknade han naturliga 
kontakter med svensktalande personer. 
Trots att Omar går i skolan är det svårt att få 
kontakt med unga i hans egen ålder. 

Omar tycker att det har underlättat att 
han har matchats ihop med ett par i unge-
fär samma ålder.

– Det kan vara svårt att hantera kontakter 
med äldre eftersom vi kanske har olika 
intressen, säger han.

Omar, Emma och Christoffer hoppas alla 
att de kan fortsätta att träffas. Omar vet 
dock inte om han kommer att få stanna i 

Sverige eller i Växjö. Så de är lite osäkra 
på hur kontakten kommer att se ut i 
framtiden.

– Förhoppningen är att paren ska utveckla 
en långsiktig vänskap, säger Viktor.

Omar berättar att han fungerar lite som 
vägvisare för andra nyanlända unga:

– Många är nyfikna och frågar mig hur 

de ska göra för att själva träffa en kompis. 
Då brukar jag informera om att de kan ta 
kontakt med Röda Korset, säger Omar.

kompis till kompis
•	 Startade i Växjö 2015.
•	 Är en del av Växjö Rödakorsetkrets  

fadderverksamhet Mentor till Mentor. 
•	 http://kommun.redcross.se/vaxjo/vart-

arbete/mentor-till-mentor/

”Träffarna ska i första hand vara en 
rolig upplevelse och en möjlighet att 

bekanta sig med andra kulturer”  
Viktor Lundin, projektledare



MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, tar fram  
kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. 
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

 Satsa på information
 Informera om vad ni gör i sociala medier, i skolor, 

på universitet, på asylboenden och via andra 
föreningar.

 Samverka
 Om någon grupp av unga är underrepresenterad 

i verksamheten samarbeta med föreningar och 
kommunförvaltningar som kommer i kontakt 
med dessa unga.

 Fråga målgruppen
 Titta på hur andra organisationer arbetar med 

gruppen och fråga unga själva vad de vill ha och 
utforma verksamheten efter det. 

 Erbjud stöd och vägledning
 Var tydliga med att de matchade paren alltid kan vända sig till en 

kontaktperson med frågor eller om de behöver hjälp med något.

 Komplicera inte matchningen
 Det räcker med att deltagarna fyller i ett formulär för att kunna 

matcha ihop kompispar. Matcha ihop unga med liknande intressen.

Det finns• pengar •
att söka

För ideella organisationer som vill skapa mötesplatser för unga nyanlända och andra unga finns bidrag att söka från stat, län, kommuner, EU, privata fonder och stiftelser. Du hittar en lista på bidrag och fler tips och berättelser från unga på:  mucf.se/unga-moter-unga 

Btips!

från kompis till kompis
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 www.facebook.com/mucf.se    https://twitter.com/ungciv    mucf.se


