Projektbeskrivning: Tamam TX

Sammanfattning
Projektets mål är att ge unga med bakgrund som nyanlända chans att utveckla
sitt ledarskap för att vara aktiva aktörer för att förbättra integration i form av
social gemenskap och lika möjligheter i det lokala samhället. Tamam vill driva
projektet eftersom vår erfarenhet är att insatser för förbättrad integration blir
bäst när ungas erfarenheter och kunskap får vara en aktiv och ledande deli både
idé- och aktivitetsfasen.
Ungdomar mellan 15-22 år kommer i projektet få möjlighet att utveckla sitt
ledarskap genom workshops och genom att ges stöd i att självständigt utveckla
och driva verksamhet. Projektet kommer utveckla metoder och material som
fokuserar på att utveckla idéer, visionera och verksamhetsplanera liksom kan
användas som stöd för att stärka ungas självständiga organisering speciellt kring
integrationsfrågor. Projektet kommer även verka för att inkldera unga i lokalt
integrationsarbete.
En annan viktig del av projektet handlar om att bryta mönster som ofta
uppkommer inom så kallad integrationsverksamhet (både inom ideell och
offentlig sektor). Ett sådant mönster är verksamheter i hög grad delar in
deltagare efter ursprung och ålder, en annan är att det är en viss grupp som
leder verksamheter och en annan som endast är mottagare.
Projektet ska bedrivas i Lunds kommun i bostadsområden där det under 2018
kommer flytta in många nyanlända barn och unga tillsammans med sina
familjer.
Projektet är indelat i två delar, en idéfas och en aktivitetsfas.
Den första delen, idé-fasen, handlar om att genom utbildningstillfällen och
workshops ge unga kunskap om organisering. Huvudfokus för workshopen är
dock att diskutera, reflektera och utveckla en grund för de verksamheter som
sedan ska bedrivas av de unga själva. Workhopsen kommer handla om att väcka
idéer och tankar liksom att konkretisera idéerna till potentiella verksamheter och
planera för dessa verksamheter att starta. Detta kommer göras i grupp i
workshop-omgångar mer 3-4 tillfällen.
Den andra delen, aktivitets-fasen, handlar om att
ungas idéer för integration sätts i verket och att de
unga inom projektet får stöd att utveckla och driva
sina idéer tillsammans i grupp. Verksamheterna ska
utgå från de bostadsområden som nämnts.

Ungdomar kommer genom aktivt stöd från projektledare vara ansvariga för
samtliga delar i verksamhetsplaneringen och genomförandet. Tamams
erfarenhet är att genom att praktiskt testa och aktivt delta skapas goda
förutsättningar för unga att utveckla sitt ledarskap. Vi tror dessutom att det är
ett roligt arbetssätt som gör att fler unga vill delta. Vi vill att verksamheterna
ska drivas och utvecklas i grupper då vi ser att genom att unga ges möjlighet att
arbeta tillsammans skapas en stark motivation och många har roligt. Det
möjliggör också för fler att delta genom att trösklar sänks, fler har möjlighet att
delta och ansvar ägs gemensamt.
Syfte och mål
Projektets övergripande syfte är att stärka ungas självständiga organisering och
involvera unga i det lokala integrations och inkludeirngsarbetet.
Målet är att ge unga med bakgrund som nyanlända chans att utveckla sitt
ledarskap för att de ska kunna vara aktiva aktörer för att förbättra integrationen
i det lokala samhället. Målet är att skapa bättre förutsättningar för unga med
bakgrund som nyanlända men nu levt i Sverige ett par år att självständigt
skapa, utveckla och driva verksamhet för andra barn och unga i syfte att främja
integration. I projektet vill vi genom att stärka ungas möjlighet att utveckla och
driva verksamhet bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett inkluderande,
öppet och integrerat samhälle.
Vi vill driva projektet eftersom vår erfarenhet är att insatser för förbättrad
integration blir bäst när ungas erfarenheter och kunskap får vara en aktiv och
ledande deli både idé- och aktivitetsfasen. Vi ser att den bästa verksamheten för
dagens nyanlända barn och unga kommer från de kunskaper och erfarenheter
som finns hos unga med liknande erfarenheter, som både kommit som
nyanlända och deltagit i föreningslivets integrationsinsatser. Detta tror vi kan
stärka möjligheterna till jämlik och gemensam integration vilket är varför vi tror
det är viktigt att stärka dessa unga personers möjligheter att utveckla sitt
ledarskap. Projektet har som mål att ta tillvara på de erfarenheter och tankar
som finns hos unga som själva varit nyanlända för att kunna skapa den bästa
verksamheten för barn och unga som idag kommer till Lund som nyanlända.
Målet är att unga ledare ska utveckla och driva verksamhet och mötesplatser för
nyanlända och etablerade barn och unga med syfte att främja vänskapsband och
social gemenskap. Fokus i projektet kommer vara att uppnå detta i de nya
bostadsområden som håller på att färdigställas i Lund och där många nyanlända
familjer kommer flytta in under 2018.
En annan viktig del av projektet handlar om att bryta mönster som ofta
uppkommer inom så kallad integrationsverksamhet (både inom ideell och
offentlig sektor). Ett sådant mönster är verksamheter i hög grad delar in
deltagare efter ursprung och ålder, en annan är att det är en viss grupp som
leder verksamheter och en annan som endast är mottagare. I våra
verksamheter möter vi nu många nyanlända unga som problematiserar detta

och vill ha en förändring. Dessa unga har också många idéer och tanker hus
integrationsinsatser kan förbättras och utvecklas. Dessa reflektioner och
diskussioner ligger till grund för projektet.
Målgrupp
Huvudmålgruppen för projektet är personer mellan 15-22 år som har erfarenhet
av att vara nyanländ i Sverige.
Huvudmålgruppen består av många killar på grund av att många
ensamkommande killar kom till Lund under 2015/2016. Målet är tjejer och killar
ska kunna delta på lika förutsättningar i projektet och att projektet aktivt ska
arbeta för att rekrytera tjejer till projektet.
Målgruppen har definierats utifrån att projektet har som mål att ta tillvara på
personers ur denna grupps erfarenheter, tankar och engagemang för att
utveckla verksamhet som kan främja integration för barn och unga. Målgruppen
har valts för att det är en grupp som ofta haft rollen som deltagare i
integrationsinsatser medan vi tror att det är dessa personer som borde vara
ledande i integrationsinsatser. Målgruppen har även valt för att det finns ett
stort intresse hos många för att engagera sig i mötesplatser och aktiviteter för
och av unga.
Målgruppen kommer i andra hand vara personer mellan 15-22 år som växt upp i
Sverige. Denna grupp ingår i projektet för att det är viktigt att
integrationsinsatser utgår från att människor med olika erfarenheter och
positioner i samhället går samman och skapar något tillsammans samt gruppen
unga som växt upp i Sverige deltagande i projektet efterfrågas av aktiva i
Tamam Lund.
Indirekt kommer målgruppen vara barn och unga i och omkring de nya
bostadsområden som färdigställs i Lund för nyanlända familjer eftersom
verksamheter som utvecklas inom projektet ska rikta sig till denna målgrupp.
Verksamheterna ska riktar sig både till nyanlända barn och unga och de som
växt upp i Sverige.
Bakgrund
Projektet utgår från ett par tydliga behov bland unga i Lund och idéer på hur
dessa behov kan mötas. Det första behovet är att bredda vilka personer som har
förutsättning att driva verksamhet inom civilsamhället och inom Tamam. Inom
Tamam Lund ser vi att många av våra frivilliga tillhör gruppen unga vuxna,
många är studenter och har växt upp i Sverige. Det finns ett stort behov av att
skapa bättre möjligheter för bland annat yngre och nyanlända att vara de som
driver verksamhet och agerar som som ledare. Vi ser också att vår verksamhet
för nyanlända alldeles för ofta fokuserar enbart på nyanlända och delar in
deltagarna efter ålder och ursprung. Verksamhet inom Tamam och många andra

föreningar har t ex ofta drivits för nyanlända unga istället för av och med
nyanlända unga.
Ytterligare en aspekt på bristen av mångfald bland frivilliga och snäva
indelningar av deltagare är att många nyanlända unga eller unga som varit i
Sverige ett par år upplever att de har svårt att träffa ungdomar som växt upp i
Sverige samt att de tycker detta är ett problem. Många upplever att de lever ett
liv som ligger långt från andra ungas liv; de går i klasser för nyanlända, deltar
på fritidsaktiviteter för nyanlända och känner få svenskar. Vi tror att detta
projekt även kan möta dessa behov genom att bredda mångfalden bland
Tamams frivilliga. Vi tror att det skapas bättre förutsättningar för unga att lära
känna varandra om de möts på jämlika villkor, i detta fallet som frivilliga som vill
engagera sig och arbeta mot gemensamma mål i Tamams verksamheter. Vi tror
att detta är en bättre metod för att skapa förutsättningar för nya vänskapsband
över gränser än om vi skulle driva verksamhet där dessa personer istället skulle
ingå i verksamhet i roller som deltagare.
Det andra behovet är att under 2018/2019 så kommer många nyanlända barn
och unga till Lund och helt nya bostadsområden håller på att färdigställas. Det
finns ett behov av verksamhet och aktiviteter för barn och unga som med sina
familjer flyttar in i dessa bostadsområden. Tamam Lund vill skapa en
verksamhet för denna målgrupp som gör att de känner sig delaktiga i sin nya
hemstad och hittar sociala sammanhang, men verksamhet som också kan ta sig
an frågan om integration och involvera fler delar av det lokala samhället. Vi ser
ett behov av att se till att integrera barn och unga som redan bor i Lund med de
barn och unga som kommer flytta till Lund. Här ser vi att det är nödvändigt att
utgå från de kunskaper, erfarenheter och idéer som finns hos de unga som
själva kommit som nyanlända och nu varit i Lund ett par år. Vi vet att
verksamhet som tar tillvara på den kunskap som ligger i erfarenheter och
upplevelser blir framgångsrik. En verksamhet blir också framgångsrik när vi låter
de som varit deltagare, eller antas vara deltagare, också bli medskapare i
verksamheten.
De olika behov vi beskriver ovan vill vi föra samman i ett projekt där
målgruppen i första hand är unga som vill utveckla sitt ledarskap och engagera
sig för ökad integration i samhället. Dessa ungdomar kommer i projektet få
möjlighet att utveckla sitt ledarskap genom workshops och genom att ges stöd i
att självständigt utveckla och driva verksamhet. Projektet kan på så sätt bidra
till att bredda mångfalden bland Tamams frivilliga, ge unga möjlighet att
utveckla sitt ledarskap och stärka ungas självständiga organisering. Den
verksamhet som startas av målgruppen ska riktar mot barn och unga och syfta
till att främja integration i de nya bostadsområden som många nyanlända
familjer flyttar till under 2018. I andra hand blir alltså målgruppen för projektet
de barn och unga som flyttar till Lund under 2018 och är i behov av
fritidsaktiviteter och socialt sammanhang.

Projektet uppnår syftet om att stärka ungas organisering genom att projektet
fokuserar på att stärka ledarskapet unga och skapa förutsättningar för unga att
utveckla idéer och driva verksamhet. Målet är att unga ska få möjlighet att bidra
med sina kunskaper och kompetenser vidare i det unga civilsamhället och på så
sätt förbättra insatser för integration. I projektet är det de ungas initiativ, idéer
och behov som styr vilka verksamheter som startas vilket i sig också uppfyller
syftet om ungas självständiga organisering.
Genomförande
Projektet är indelat i två delar, en idéfas och en aktivitetsfas.
Den första delen, idé-fasen, handlar om att genom utbildningstillfällen och
workshops ge unga kunskap om organisering. Huvudfokus för workshopen är
dock att diskutera, reflektera och utveckla en grund för de verksamheter som
sedan ska bedrivas av de unga själva. Workhopsen kommer handla om att väcka
idéer och tankar liksom att konkretisera idéerna till potentiella verksamheter och
planera för dessa verksamheter att starta. Detta kommer göras i grupp. Idéer
som diskuteras och utvecklas ska i första hand handla om att utveckla
verksamheter inriktade på integration för barn och unga. I de fall det handlar om
större idéer och samhälsutmaningar ges resultatet vidare till beslutasfattare
inom kommunen.
Målet är att arrangera 3 omgångar av workshopen som beskrivs ovan. Varje
omgång består av 4 tillfällen och en avslutning, och har 10 deltagare. Målet är
att minst 50 procent av deltagarna i workshop-omgångarna ska vara unga ur
målgruppen unga med erfarenhet av att vara nyanländ i Sverige. Målet är att
minst 30 procent ska vara unga som växt upp i Sverige. Vi vill kunna erbjuda
fler platser till unga med bakgrund som nyanlända då vi ser ett större behov i
denna grupp att ha möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Målet är att ha en
relativt jämn fördelning under varje workshop-omgång utifrån kön och
erfarenhet/inte erfarenhet som nyanländ.
De två första tillfällena handlar om att lära känna varandra och introducera
projektet liksom att föra diskussioner och väcka reflektioner kring integration
samt väcka idéer på verksamhet. De två senare tillfällena fokuserar på att
verksamhetsplanera, forma grupper och diskutera ansvar. Här kommer
deltagarna även få till uppgift att tillsammans självständigt planera en rolig
avslutning för gruppen.
Den andra delen, aktivitets-fasen, handlar om att ungas idéer för integration
sätts i verket och att de unga inom projektet får stöd att utveckla och driva sina
idéer tillsammans i grupp. Verksamheterna ska utgå från de två bostadsområden
som nämnts. Ungdomar kommer genom aktivt stöd från projektledare vara
ansvariga för samtliga delar i verksamhetsplaneringen och genomförandet.
Tamams erfarenhet är att genom att praktiskt testa och aktivt delta skapas goda
förutsättningar för unga att utveckla sitt ledarskap. Vi tror dessutom att det är
ett roligt arbetssätt som gör att fler unga vill delta. Vi vill att verksamheterna

ska drivas och utvecklas i grupper då vi ser att genom att unga ges möjlighet att
arbeta tillsammans skapas en stark motivation och många har roligt. Det
möjliggör också för fler att delta genom att trösklar sänks, fler har möjlighet att
delta och ansvar ägs gemensamt.
Målet är att workshop-omgångarna ska leda till att fyra verksamheter startas,
två i varje bostadsområde. ca 4-8 ungdomar behövs som ledare inom varje
verksamhet. Eftersom det är målgruppen som ska utveckla och sätt mål för
verksamheten har vi i ansökan inga ytterlgare mål kopplade till verksamheterna.
Målet är att varje workhop-omgång leder till att minst en idé utvecklas tillräckligt
för att kunna drivas vidare och att ungdomar vill driva den idén. Men det kan
även vara relevant att slå ihop grupper om det finns liknande tankar och idéer,
eller det förbättrar förutsättningarna för verksamheten att komma igång och
fungera på ett bra sätt.
Efter en workshop-omgång kommer projektledaren vara ett aktivt stöd och
hjälpa grupperna att planera och starta verksamhet. Projektledaren kommer
ansvara för att verksamheten har syfte om att främja integration för barn och
unga, och att den följer Tamam Lunds värderingar och policys. Med aktivt stöd
menar vi att projektledaren är närvarande i grupperna och är ett stöd kring
planering och genomförande. Projektledaren ser till att gruppen hittar sätt att
komma igång efter workshop-omgångarna och är ett stöd i de olika avvägningar,
svårigheter och oklarheter. Aktivt stöd innebär även att projektledaren är
tillgänglig och enkel att ha kontakt med.
Under aktivitetsfasen är målet att representanter för de verksamheter som
utvecklas utifrån var verksamheten bedrivs ingår i samverkansgrupperna som
leds av kommunen som skapats i de aktuella bostadsområdena. Detta bidrar
ytterligare till att ungas ges möjlighet till att utveckla sitt ledarskap liksom att
dessa personer kan bidra med sina erfarenheter och perspektiv i kommunens
inkludeirngsarbete.
Projektet kommer även bestå i att utveckla metod och material utifrån
projektets syfte och mål. Med material och metod syftar vi på:
- Workshops-omgångarna som hålls för unga med syfte att öka ungas kunskap
om organisering och integration liksom skapa förutsättningar för unga att
utveckla idéer och verktyg att omvandla idéer till verksamhet.
- Material och metoder som skapar fler vägar till engagemang för unga och
förenklar för unga att starta och driva verksamheter som syftar till att främja
integration bland barn och unga.
- Metoder för hur unga kan involveras i integrationsprocesser och arbete för att
främja integration.
Projektet vill formalisera, utvärdera och utveckla dessa tre områden så att det
enkelt och på ett bra sätt kan användas av andra aktörer inom och utanför
Tamam. Det kommer bland annat handla om att ta fram material som kan vara
till stöd för unga som vill utveckla verksamhet så som checklistor och mallar,

metodmaterial för hur föreningar kan arbeta för att bryta uppdelningar efter
ålder och ursprung i sin verksamhet och tips till kommuner om hur de kan stärka
ungas delaktighet i integrationsarbetet.

Projektets organisering
Projektet kommer ledas av en projektledare med det övergripande ansvaret för
planering och genomförande av projektet. Projektledaren är en person med
mycket god kunskap om föreningslivet och organisering liksom frågor som rör
integrationsverksamhet, nyanlända ungas situation, ungas organisering och
normkritik. Projektledaren har även ett brett nätverk inom civilsamhället i Lund.
Projektledaren arrangerar workshops, rekryterar deltagare, genomför klassbesök
och ansvarar för all kommunikation inom projektet. Projektledaren processleder
uppstarten och utvecklingen av verksamheter och är även ansvarig för att stötta
de som inom ramen för projektet startar och driver verksamhet. Projektledaren
ansvarar för kontakt med samarbetspartners i projektet som Kompassen Lund
och andra föreningar, skolor och kommun. Projektledaren kommer vara ett stöd
för målgruppen när det gäller utvärdering och spridning av projektet.
Inom projektet kommer även en metodutvecklare på 25 procent att anställas.
Metodutvecklaren ansvarar för att ta fram och utveckla workhops och underlag
för klassbesök (t ex miniföreläsningar om integration och normkritik).
Metodutvecklaren är ansvarig för att under hela projektet gång utvärdera och
följa upp projektet och använda resultatet för att utveckla projektets metoder
och material så som workshops och stöd till de unga ledarna. För att uppnå detta
kommer metodutvecklaren vara delaktig i att arrangera workhops och i
processen när verksamheter ska starta. Metodutvecklaren kommer vara ansvarig
för att dokumentera arbetet och resultat inom projektet.
Metodutvecklaren kommer vara ansvarig tillsammans med projektledaren för att
vara ett stöd i utvärdering utifrån hur detta har beskrivs i avsnitt Uppföljning och
Utvärdering. Projektledaren har här ett ansvar att vara ett direkt stöd till de
unga som utvärderar sin egen verksamhet och i deras arbete med spridning.
Metodutvecklaren ansvarar för att sammanställa, skapa överblick och analysera
resultaten. Metodutvecklaren ansvarar även för att vara ett stöd i arbetet med
att sprida erfarenheter och metoder som kommer ur projektet tillsammans med
målgruppen.
Förväntade resultat och effekter
Vi förväntar oss att projektet kommer bidra till att stärka ungdomar självkänsla,
ledarskap och handlingsutrymme. Detta sker genom att de genom projektet får
kunskap och verktyg att utveckla och driva verksamhet och arbeta för att stärka
integration lokalt samt praktiskt erfara vad de kan uppnå när de arbetar
tillsammans med andra. Vi tror att det på ett personligt plan kommer öka
ungdomar som deltar i projektet självförtroende vilket gör att fler vågar driva

egna idéer men att projektet även kommer inspirera och väcka en lust bland
unga att engagera sig. Vi tror att det kommer öka ungas upplevelse av att känna
sig delaktiga och bidra till att unga upplever att de har möjlighet att påverka
samhället.
Vi tror att projektet kan bidra till att de nya bostadsområden som växer fram i
Lund kan präglas av gemenskap, trygghet och delaktighet speciellt för barn och
unga. Vi tror att genom att vi tidigt startar verksamheter i områdena som
utvecklats av unga och unga med egna erfarenheter av att vara nyanländ bidrar
till att förbättra förutsättningarna för integration och verksamhet för barn och
unga i dessa områden som är anpassade efter deras behov. Vi tror att
verksamheterna kommer bidra till att det finns naturliga kontakter mellan de
nyinflyttade familjerna, speciellt barn och unga, och personer som bott i Lund
betydligt längre. Därmed tror vi att projektet lokalt i Lund kan bidra till ökad
integration.
Som förening kommer detta projekt stärka Tamam Lund på flera sätt. Tamam
Lund kommer stärkas genom att vi på ett bättre sätt kan engagera ungdomar
som frivilliga och skapa förutsättningar för fler unga att driva projekt och sina
idéer inom Tamam. Vi stärker vår förening genom att vi kar mångfalden bland
våra frivilliga. Vi bidrar till att våra medlemmar, oavsett om de är med som
deltagare, ledare eller förtroendevalda upplever att de faktiskt genom sitt
engagemang i Tamam tar del av vänskap utan gränser. Projektet bidrar till att
Tamam Lund har metoder och material att använda för att fortsätta arbeta på
liknande sätt.
Vi förväntar oss även att projektet utvecklare metoder och material som kan
göra stor skillnad inom Tamam men även för andra aktörer. Här syftar vi här på
hur projektet arbetar för att främja integration genom att verksamheter ska
utvecklas av personer med relevanta kunskaper och erfarenheter. Vi syftar även
på hur projektet bidrar till att stärka ungas organisering och ledarskap genom
att kombinera kunskapsinhämtning och praktisk erfarenhet genom att ungdomar
deltar i workshops och driver egna verksamheter. Projektet bidrar även till en
metod som i hög grad fokuserar på att utveckla idéer och att
verksamhetsplanera vilket kommer ge stor möjlighet för Tamam Lund att
använda för att kunna utvecklas som förening. Det möjliggör för fler att delta i
det visionerande arbetet inom Tamam som annars främst styrelser ägnar sig åt.
Konkret förväntar vi oss att projektet bidrar till utvecklandet av ett användbart
material dels i form av upplägg och innehåll i workshopsen dels i form av
material som stöd när unga utvecklar och driver verksamhet som ska främja
integration. Inom projektet kan workshops och material förbättras och utvecklas
så att de på ett bättre sätt utgår från ungdomars perspektiv och behov liksom på
ett bättre sätt kan främja ungas engagemang kring integration.
Vi förväntar oss att detta projekt kan bli ett gott exempel inom Lunds kommun
men även för andra aktörer för hur unga kan göras till medskapare i

integrationsprocesser. Detta är viktigt då detta inte enbart är en aktuell fråga för
Lund utan för många kommuner och orter runt om i landet.
Vi förväntar oss även att projektets resultat kommer kunna ha en effekt på
nationell nivå. Detta sker genom att erfarenheter, metoder och material som
kommer fram i projektet kommer Tamams övriga lokalföreningar till del. På så
sätt kan ungas möjligheter till självständig organisering och delaktighet i
integrationsarbetet stärkas på fler orter genom Tamams lokalföreningar. Vi
hoppas även att andra föreningar kan dra nytta av projektets arbete och
resultat.
Vi en möjlighet att vara en inspiration för unga nationellt genom att sprida och
uppmärksamma verksamheterna som utvecklas i projektet. Detta tror vi kan
bidra till att unga motiveras och inspireras till att själva engagera sig men liksom
upplever att steget att engagera sig minskar när de får ta del av vad andra unga
har uppnått tillsammans.

