
Ung integration  
– En vuxenfri mötesplats
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Att kunna samma språk är inte ett måste 
för att ha kul tillsammans.

– Om vi gillar att göra samma sak, till 
exempel spela fotboll, då kan jag lära känna 
människor genom det, säger 16-åriga Yahya 
som kom till Sverige från Syrien för ett år 
sedan.

Yahya bor på ett asylboende på en camping 
utanför Helsingborg och där finns inga 
aktiviteter för unga. Här bor också 15-åriga 
Nigar från Azerbajdzjan. När Nigar gick 
med i Ung integration hade hon inte börjat 
skolan ännu och hade aldrig varit inne i 
Helsingborg. Hon visste inte heller var hon 
kunde träffa andra unga. 

Men nu har hon, Yahya och de andra delta-
garna fått både busskort och nya kompisar 
genom Ung integration. Det är tack vare 
Aliyas engagemang, som väcktes under 
flyktingkrisen hösten 2015:

– Det kom så oerhört många ungdomar. 
Många kom ensamma från ett krigsdrab-
bat land till ett nytt land, med en ny kultur, 
nytt språk och ny skola, säger Aliya som 
går samhällslinjen på Johannes Hedberg-
gymnasiet i Helsingborg.

Aliya ville göra något och blev tipsad av 
rektorn på hennes skola att kontakta 
Folkuniversitetet i Helsingborg. Folk-
universitetet var positiva och tillsammans 

– Det ska finnas en plats där unga som kommer till Sverige möts av 
andra unga, säger Aliya Imanli, 16 år. Hon startade Ung integration 
i Helsingborg där unga nyanlända träffar andra unga för att prata 
svenska och dansa, spela pingis, baka eller bara umgås.



startade de Ung integration som en studie-
cirkel i svenska. På så sätt får Aliya tillgång 
till Folkuniversitetets lokaler.

Men Ung integration är inte en traditionell 
studiecirkel. Istället övar de svenska samti-
digt som de gör saker de tycker är kul.

– Man lär sig inte svenska bara genom att 
läsa en bok utan man lär sig genom att göra 
olika aktiviteter. Då får man lära sig vad det 
är man håller i, vad det är man gör, man får 
lyssna på instruktioner och kommunicera 
med varandra, säger Aliya.

Hon värvade medlemmar på skolan och 
bland vänner.

– Jag åkte också till asylboendet på cam-
pingen och knackade dörr för att berätta 
om Ung integration, säger Aliya.

Ett tjugotal unga kommer till Ung integra-
tion varje vecka. Här lär sig alla av av varan-
dra. Yahya och Nigar får veta mer om hur 
det svenska samhället fungerar samtidigt 
som de lär ut ord på sina modersmål och 
berättar om livet i Syrien och Azerbajdzjan.

Aliya, Yahya och Nigar tycker att det är bra 
att unga själva leder gruppen. Det kan vara 
lättare att relatera till unga i sin egen ålder 
och lättare att våga fråga om vissa saker.

– Vi tänker inte på samma sätt som vuxna 
och har andra intressen, säger Nigar.

Aliya tycker att Ung integration har blivit 
mer lyckat än hon vågade tro från början. 
Nu hoppas hon att konceptet ska spridas 
till andra städer.

– Det ska finnas en vuxenfri plats för ung-
domar som kommer till Sverige där de får 
vara sig själva, glömma alla bekymmer för 
en stund och ha kul, säger Aliya.

UNG INTEGRATION
•	 Startade hösten 2015 i samarbete med 

Folkuniversitetet i Helsingborg.
•	 Kontakt: integrationung@gmail.com

”Om vi gillar att göra samma sak, 
 till exempel spela fotboll, då kan jag 

lära känna människor genom det”
Yahya, 16 år



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.

 Tänk igenom vad du vill
 Formulera ett mål med aktiviteterna. Tänk igenom vad du 

behöver göra för att nå målet.

 Skapa kontakter
 Kontakta organisationer och fråga om de kan bidra med lokal, 

pengar till busskort eller kontakt med asylboenden. Be om hjälp 
från människor i din närhet.

 Engagera unga
 Engagera unga i din egen ålder och samlas kring 

intressen ni delar. Vuxna kan hjälpa till med råd 
och stöd om det behövs.

 Jobba med gruppen
 Försök att skapa en så trygg och jämlik grupp 

som möjligt. Gör aktiviteter där ni lär känna 
varandra. Samarbeta och ta till vara på alla 
deltagares kunskaper.

 Ha kuL
 Gör saker ni tycker är roliga. Språkträning 

kommer på köpet.

Btips!

från ung integration

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 

Skapa en mötesplats för ungaSkapa en mötesplats för unga
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 www.facebook.com/mucf.se    https://twitter.com/ungciv    mucf.se


