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1. Inledning
Lika Rättigheter för Integration (Equal Rights for Integration) är en ideell, religiöst och
politiskt obunden organisation Föreningens huvudsakliga ändamål är att främja mänskliga
rättigheter, integration och mångfald. Föreningen arbetar för integration av såväl nyanlända
som andra personer som upplever svårigheter med sin integrationsprocess i det svenska
samhället. Föreningens arbete byggs på demokrati och icke-diskriminering dvs. alla
människors lika värde oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning,
ålder eller funktionsnedsättning. Lika Rättigheter för Integration (LRI) utgår från definitionen
av integration1 som process som kan hjälpa människor att etablera sig i ett nytt samhälle. Att
främja mångfald innebär i vårt arbete att öka förståelse genom att bygga broar, öka
förtroendet och kommunikation mellan olika grupper av medborgare och samhällets
verksamheter. Detta görs för att ändra attityder som skapar utanförskap samtidigt som att
stimulera människor att själva och i gemenskap skapa förutsättningar för känslan av
tillhörighet och delaktighet i samhället.

2. Ekonomi och medlemmar
Föreningens medlemsantal är cirka 40 medlemmar varav ungefär 30 är medlemmar som
betalat full avgift. Till detta kommer ett stort antal icke-medlemmar som till och från deltar i
föreningens öppna verksamhet språkvänner. Under våren 2016 fick LRI ett större bidrag från
Norrköpings kommun vilket resulterade i två 25%-tjänster över sommaren och en
50%-anställning som fortsätter in under 2017. Anställningarna har möjliggjort att för
föreningen att utveckla verksamheten i Norrköping och en fokusering på
språkvänsmatchning. LRI och också ett mindre bidrag från kulturnämnden Linköpings
kommun som använts för att samordna volontärer i Linköping och marknadsföring av
samverkansprojektet “Vi ses! Språkvänner i Linköping” mellan LRI, Röda korset, och
Linköpings kommun.
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1 I svensk politik och debatt används ordet ofta för att beteckna den process där invandrare får
medborgarskap, etablerar sig i det svenska samhället, och där det svenska samhället anpassas efter
den förändring i befolkningssammansättningen som invandringen innebär

3. Medlemsrekrytering under 2016
Föreningen har aktivt annonserat efter volontärer på hemsidan, hos volontärbyrån, samt
aktivt föreläst om föreningen för ej etablerade svenskar på Portalen (Norrköping) och SFI
(Norrköping).

4. Språkvänner Träffpunkt
”Språkvänner Träffpunkt” är en central aktivitet för föreningens verksamhet i Norrköping och
fungerar som ett nav för personer som vill förbättra och träna prata svenska i en
vardagssituation, eller de som redan pratar svenska och vill göra en insats att hjälpa andra
hitta rätt i språket och samhället. Formen är ett inledande större möte följt av diskussion i
mindre grupper. Under språkvänner tar vi även ämnen som, samhällsinformation, svenska
normer och koder, vilka är rättigheter och skyldigheter invånare har i dagens samhälle;
Syftet med ‘Språkvänner Träffpunkt’ är att skapa mötesplatser och bygga broar mellan olika
grupper av människor i det svenska samhället, samt ändra attityder som skapar utanförskap.
Aktiviteten Språkvänner Träffpunkt har under 2016 genomförts onsdagar i ABFs lokaler på
Västgötagatan i Norrköping. Förutom ett kort uppehåll kring jul har språkvänner samlats
varje onsdag, även under sommarmånaderna. Antalet besökare har varierat mellan knappt
10 till ett trettiotal. Vid vissa tillfällen har föreningen gjort besök eller studiebesök i
närområdet, dessa omfattar,
● Studiebesök i Norrköpings Stadsmuseum
● Stadsvandring i Linköping med en volontär, Tony S.
● Stadsvandring i Norrköping med Kerstin.
● Studiebesök på Arbetets Museum
Diskussionerna vid språkvänsträffarna på onsdagar har utgått från ett gemensamt tema som
presenterats och/eller som diskuterats i mindre grupper för språkträning. Några exempel på
teman som använts från 2016 är,
● Föreläsning om “Så styrs Sverige” av Lydia
● Föreläsning om “Hot mot kvinnor” av Kvinnojouren
● Föreläsning om “Arbetslösheten” av SALO
● Föreläsning om “Integration” av Mångfald
● Föreläsning om “Diskrimineringslagen” av Lydia
● Föreläsning om “ Demokrati och andra Samhällsbegrepp” av Lydia
● Föreläsning om “ Stöd och hjälp” av Frälsningsarmen
● Föreläsning om “ olika aktiviteter och sysselsättningar” av Portalen.
● Föreläsning om “ jobb/praktik för dem arbetslösa” av Arcus
● Föreläsning om “konstutställning” av Stadsmuseumet
● Föreläsning om “ studenter och integration” av StuFF
● Föreläsning om “ svenska som andraspråk” av SFI
● mm.
En längre lista på teman som använts vid onsdagsträffarna finns i bilaga 1,

Medlemmars egna aktiviteter
Som medlemsförening är ett syfte med Lika rättigheter för integration att underlätta och
möjliggöra medlemmars egna initiativ. Under året har ett antal sådana initiativ kommit ur
Språkvänner. Dessa omfattar,
● Under hösten 2016 utifrån behov, veckovis grammatikundervisning i ABFs lokaler
måndag mellan 15.00-17.15.
● Varje vecka under sommaren samt början av hösten, guidad utomhuspromenad i
grupp i Norrköping city med Kerstin
● Medlem föreläser om metoder för datorstödd språkinlärning för Röda korsets
språkcaféansvariga i Linköping

5. Språkvänner matchning
Aktiviteten språkvänner matchning syftar till att aktivt matcha, på individ eller familjenivå,
etablerade svenskar med nyanlända eller ej etablerade svenskar. Föreningen har fått in ett
30-tal ansökningar från etablerade svenskar som är intresserade att bli språkvänner. Tom
november har 15 matchningar genomförts. En matchning följer mallen,
1. Intresserade fyller i en ansökan att få/bli språkvän
2. Vi går igenom och matchar intresserade på pappret
3. Personligt besök med oetablerade respektive etablerade personen . Där vi berättar
om Matchning Projektet samt om vår förening “ Equal Rights”. Därefter lämnar vi
orden till deltagarna som får presentera sig själva och ställa frågor till varandra.
4. Avslutning: när båda känner sig nöjda och enade med samtalet så lämnar vi det
över till deltagarna, då kontaktuppgifter utbytes samt bestämmer att mötas på egen
hand .
5. Tackar deltagarna för samtalet. Lämnar det över till dem.

6. Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2016 sammanträtt vid 5 tillfällen. Styrelsens medlemmar, eller personer
anställda av föreningen, har även hållit i
● Ett medlemsmöte i Norrköping, 20 februari
● Årsmöte 16 april
● Möte för volontärer Linköping, 28 maj
● Möte för volontärer i Norrköping, 12 juli

7. Utåtriktad verksamhet, föreläsningar, kurser och mässor
Under året har föreningen deltagit och i en rad mässor och kurser, samt föreläst om
föreningen och språkvänsmatchning.

Mars
Lika rättigheter för integration och ABF anordnar och bjuder in Eskilstuna kommun, vilka är
ansvariga för det nationella projektet kring språkvänner, att hålla en utbildningsdag kring
språkvänsförmedling. Utbildningsdagen får ett 30-tal deltagare från Röda korset Linköping,
LRI, Linköpings kristna råd, Studiefrämjandet Östergötland, Stadsmissionen Linköping,
Integrationsenheten i Vimmerby, Integrationsenheten i Skinnskatteberg, medborgarskolan
öst, Norrköpings kommun.

April
LRI presenterar föreningen och vilka möjligheter föreningen erbjuder gentemot deltagare
från Arbetsförmedlingens projekt Mirjam,
https://goo.gl/b91ztT
Projekt Mirjam är ett jämställdhetsprojekt och syftar på att introducera nyanlända kvinnor i
Sverige om möjliga vägar till arbetsmarknaden.

Juni
Etablerad samverkan med Stadsmissionen Linköping om möjligheterna och hitta säkra
rutiner för att matcha ensamkommande flyktingbarn med språkvänner i Linköping.

Juli-Augusti
Under sommaren höll Språkvänner Träffpunkt sommaröppet varje onsdag i ABFs lokaler i
Norrköping.

September
Föreningen tecknade Norrköpings avtal “Samverkan mellan det civila samhället och
Norrköpings kommun” vilket tydliggör vår värdegrund gentemot Norrköpings kommun och i
nuvarande samt framtida samarbeten med dem.
Under kulturnatten i Norrköping bjöd föreningen in till fika, diskussion och höll en
presentation om föreningens verksamhet,
Föreningen formaliserade i september ramarna för samarbetet med Röda korset, Linköpings
kristna råd kring den satsning som Linköpings kommun tänker sig på området
språkvänsmatchning.
Möte med näringslivsansvarig för studentkåren StuFF vid Linköpings universitet, Jesper
Lindberg, som vill starta ett integrationsprojekt där LiU vill skapa en mötesplats för
nyanlända och ge studenter möjligheten att engagera sig, t ex i form av språkvän.

Oktober
Intervju med föreningens ordförande in Prensa Norrköping,
http://www.prensanorrkoping.com/?p=9290

LRI inleder även ett samarbete med Norrköpings stadsmuseum kring Språkvänner
Träffpunkt och vi träffas vissa onsdagar på museet, vissa onsdagar på ABF.
LRI presenterade verksamheten och hur språkvänsmatchning hos SFI (Birgittaskolan) i
Linköping.
LRI träffade två studenter från samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala universitet som
gör en fältstudie över Norrköping och sambandet integration och stadsplanering. Föreningen
informerar om våra erfarenheter av integration i Norrköping.

November
LRI undertecknar det samarbetsavtal som tagits fram för språkvänsmatchingen av Röda
korset i Linköpings kommun “Vi ses! Språkvänner i Linköping” (se bilaga 2),
https://www.visessprakvanner.se/sv/start/
Under de Globala veckorna i Norrköping anordnade föreningen en föreläsning och bjöd in
Kjell Kampe att föreläsa om flykt, flyktingars situation och språkets betydelse i integration.
http://equalrights.se/forelasning-med-kjell-kampe/
Vidare ordnade LRI ett volontärmöte i Norrköping, samt bakar och deltar vid Rättvis
julmarknad i Norrköping med medlemmar från föreningen.
LRI deltar i invigningen av “Vi ses! Språkvänner i Linköping” under den Globala dagen i
Linköping.

December
Föreningen höll i föreläsningar om föreningen på De Geer gymnasiet i Norrköping samt på
Marieborg. Avslutning på verksamhetsåret med kör och fika på

8. Verksamhet i Linköping
Under 2016 tog Linköpings kommun beslut om att finansiera verksamhet för
språkvänsmatchning. En av förutsättningarna för satsningen var att inte konkurrera med
existerande verksamheter och kommunen ville därför samordna projektet via intresserade
föreningar som jobbar med matchning eller vänförmedling. Arbetet bedrivs nu av Röda
korset som aktiv utförare och LRI ingår som stödorganisation med ansvar att arrangera vissa
gemensamma aktiviteter för matchade språkvänner, att marknadsföra det gemensamma
projektet “Vi ses! Språkvänner i Linköping”,
https://www.visessprakvanner.se/sv/start/
Samarbetet med Röda korset är formaliserat enligt bilaga 2.

Bilaga 1
Detaljerad lista på teman för aktiviteten Språkvänner Träffpunkt i Norrköping
● 2016-01-14 Natur och kultur på svenska
● 2016-01-15 Datorkunskap och svenska LMA
● 2016-01-13 Diskussion och samtal Kulturlivet i Norrköping
● 2016-01-20 Föreläsning och samtal Samhällsfunktioner i Sverige
● 2016-01-27 Föreläsning/samtal Hitta i Norrköping karta
● 2016-02-03 Föreläsning/samtal Utbildning i Sverige
● 2016-03-01 En vän för livet
● 2016-03-09 Samtal om Kulturaktiviteter i Norrköping
● 2016-03-16 Informationsträff med Vägledningscentrum
● 2016-03-23 Föreläsning och samtal Bostad-Rättigheter och skyldigheter
● 2016-03-30 Föreläsning och Bildspel Syrien-Sverige
● 2016-04-13 Föreläsning och samtal Fritid- och föreningsliv
● 2016-04-20 Samtal Hur lär jag mig språk?
● 2016-05-25 Informationsträff om Föreningsliv - projekt NAD
● 2016-06-26 Föreläsning/samtal om traditioner - Midsommar
● 2016-07-06 Föreläsning om Lika rättigheter-mänskliga rättigheter
● 2016-07-20 Diskussion om Olika metoder att lära sig svenska
● 2016-07-27 Föreläsning Livsberättelse Natalia Bonilla
● 2016-08-03 Presentation om vår förening, Equal Rights for integration
● 2016-08-10 Sommaraktivitet i Folkparken
● 2016-08-17 Aktivitet med Ewa från Röda korset
● 2016-08-24 Föreläsning om diskriminering av Byrån mot diskriminering
● 2016-08-31 Information om Norrköpings Stadsmuseum
● 2016-09-07 Work-shop om Hur presentera sig på bästa sätt?
● 2016-08-10 Informationsträff om SALO Sveriges anställningslösas landsorganisation
● 2016-09-14 Föreläsning om Demokrati & andra statsvetenskapliga begrepp
● 2016-09-21 Föreläsning om Så styrs Sverige
● 2016-09-28 Information om Norrköpings Stadsmuseum
● 2016-10-12 Diskussion om Kvinnojouren i Norrköping
● 2016-10-26 Föreläsning om Stöd & matchning ARCUS
● 2016-11-03 Att söka till gymnasiet Jobbcirkus
● 2016-11-09 Föreläsning om Frälsningsarmén
Detaljer för andra halvan av november och december var inte tillgängligt då denna dela av
verksamhetsberättelsen förbereddes.

Bilaga 2
Överenskommelse mellan Linköpings Södra Rödakorskrets, som utförare av
verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” och medverkande organisation
Medverkande organisation:

I september 2016 startas en förmedling av språkvänner i Linköpings kommun kallad ”Vi ses!
Språkvänner i Linköping”. Linköpings kommun är huvudsponsor och Linköpings Södra Rödakorskrets
är utförare. Ytterligare ett antal organisationer i kommunen vill engagera sig och deltar därmed som
medverkande organisationer enligt nedan överenskommelse.
Att vara Medverkande organisation i ”Vi ses! Språkvänner i Linköping ” innebär att
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Medverkande organisations namn och logga finns med på all information om verksamheten
Eventuell tidigare verksamhet med samma inriktning inom medverkande organisation
marknadsförs hädanefter under namnet ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”
Medverkande organisation marknadsför verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” i
egna nätverk, Facebook, hemsidor etc. med de dokument och informationsblad som tas
fram i verksamheten
Medverkande organisation kan självständigt medverka på för egna organisationen
intressanta möten/mässor för att marknadsföra verksamheten ”Vi ses! Språkvänner i
Linköping ”
Personer från ”Medverkande organisation” är välkomna att arbeta som volontärer i
verksamheten
Nya intresserade deltagare som kommer via medverkande organisationens kanaler
överlämnas till ”Vi ses! Språkvänner i Linköping” för vidare matchning
Medverkande organisation initierar och anordnar en för deltagarna i ”Vi ses! Språkvänner i
Linköping ” öppen aktivitet 1 gång/år
En kontaktperson för ”Medverkande organisation ” skall finnas dit kallelser och rapporter
skickas
”Vi ses! Språkvänner i Linköping” kallar till samverkansmöte med medverkande
organisationer 1 gång/kvartal
”Vi ses! Språkvänner i Linköping ” tar fram en kort månadsrapport som medverkande
organisation får ta del av

Linköping den
…………………………………………..
Medverkande Organisation

………………………………………….
Linköpings Södra Rödakorskrets /
utförare till verksamheten
”Vi ses! Språkvänner i Linköping”

