ungamöterunga
Move It guidar unga nyanlända
till svenskt föreningsliv

– Jag ville börja spela volleyboll och jag har fått en guide som
hjälper mig att kontakta olika volleybollföreningar, säger 17-åriga
Sofonias. Han deltar i projektet Move it som hjälper nyanlända
att hitta fritidsaktiviteter och träffa andra unga i Stockholm.
Det var på språkintroduktionsskolan Sprintgymnasiet i Stockholm som Murteza och
Sofonias först fick höra talas om projektet
Move it. I korridorerna gick projektledaren
Rokibath Alssane runt och affischerade och
frågade om elevernas intressen.
– Jag och mina kompisar sa att vi tyckte om
teater, så då hjälpte hon oss att sätta ihop en
teatergrupp, säger 17-åriga Murteza.
Murteza och teatergruppen träffades
sedan en dag i veckan under två månader
för att repetera pjäsen Rödluvan. Det var

kompisar till Murteza och två andra svenska
ungdomar från en annan skola.
– Höjdpunkten var när vi hade vår slutföreställning precis innan jul. Då uppträdde vi
inför de andra eleverna på Sprintgymnasiet,
säger Murteza.
Sedan dess har Murteza börjat träna boxning.
– Jag ville börja spela volleyboll och har fått
en guide som kontaktar olika volleybollföreningar åt mig, säger 17-åriga Sofonias.

Det underlättar mycket eftersom han
fortfarande håller på att lära sig om svenskt
föreningsliv.

nästan aldrig svenska. Det är bara när jag
gör någon aktivitet, säger Murteza.

”Med Move it ville vi försöka motverka
segregation och bryta utanförskapet”
Rokibath Alssane, projektledare
– Målet är att ungdomarna ska hitta en
egen fritidsaktivitet som de vill fortsätta
med, bredda sitt nätverk, träffa nya människor och skapa sig ett nytt sammanhang,
säger projektledaren Rokibath Alssane.
Move it drivs av organisationen Individuell
människohjälp Region Mitt och riktar sig
till unga mellan 15 och 21 år. Organisationen kände sedan tidigare till att unga som
är nya i Sverige ofta har svårt att hitta till
föreningslivet.
– Med Move it ville vi försöka motverka
segregation och bryta utanförskapet för
denna grupp, säger Rokibath.
En gång i veckan träffas unga i Move it för
att tillsammans besöka lokala föreningar
och prova på olika idrotter, dans eller
musik. De som ansvarar för planeringen är
ideellt aktiva medlemmar som antingen är
unga som är uppvuxna i Sverige eller själva
gamla Move it-deltagare.
Murteza är från Afghanistan och kom till
Sverige för tio månader sedan. Sofonias
kommer från Etiopien och har varit i Sverige i ett år. Tack vare att de är med i Move
it kan de också träna svenska:
– Hemma pratar jag mitt modersmål och
i skolan talar jag mest engelska. Jag pratar

– Till Move it kommer folk från olika länder
med olika språk, så för att kommunicera
med varandra behöver man oftast prata
svenska, förklarar Sofonias.
Rokibath tycker egentligen inte att Move
it skulle behöva finnas.
– Man hoppas ju att föreningarna ska hitta
till målgruppen själva. Men just nu behövs
vi som en länk mellan dessa två grupper. Vi
har fått mycket bra respons på projektet,
säger Rokibath.

move it

• Drivs av Individuell Människohjälp i
Stockholm och Göteborg.
• Hjälper unga nyanlända att hitta fritidsaktiviteter och träffa andra unga i
föreningslivet.
• www.manniskohjalp.se/stockholm

från move it

Guida unga nyanlända till
det lokala föreningslivet
Tänk längre än enskilda
aktiviteter

Diskutera med föreningarna hur deltagarna kan bli en
del av föreningarnas ordinarie verksamhet.
Det fin
ns

Ha framförhållning

Kontakta föreningar i god tid om att ni vill komma
och prova på deras verksamhet.

Satsa på värvning
och information

Lägg ut beskrivningar av volontäruppdrag på
volontärbyråns och er egen webbplats. Informera
om vad ni gör i skolor och på boenden.

Involvera deltagarna

• peng
ar •

at t sö
ka
För ideella
organisatio
ner som
vill skapa m
ötesplatser
för unga
nyanlända
och andra
unga finns
bidrag att
söka från st
at, län,
kommuner
, EU, priva
ta fonder
och stiftels
er. Du hitta
r en
lista på bid
rag och fler
tips och
berättelser
från unga
på:
mucf.se/u
nga-moter
-unga

Gör det möjligt för alla deltagarna att bli delaktiga
och påverka. Försök möta varje individs enskilda behov.

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.
www.facebook.com/mucf.se https://twitter.com/ungciv

mucf.se

Foto: Kenneth Hellman / Scandinav Bildbyrå

B
tips!

