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Välkommen till nya 
Tamamposten!
En milstolpe i Tamams historia skrevs på 
Hemgården i Lund fredagen den 23 maj 2008. 
Med stor majoritet beslutade Tamams frivil-
liga att ombildas från ett fristående nätverk 
inom Individuell Människohjälp (IM) till en 
egen ideell förening och fristående bistånds-
organisation. Tre dagar senare hölls förenin-
gens konstituerande styrelsemöte. 

Tamam bildades under namnet IVIK-
gruppen av Philip Sandberg i januari 2003- då 
som en grupp inom IM i Lund. Under 2006 
började diskussionerna om att ombildas till en 
egen förening. Fördelarna blev allt tydligare: 
stöd kan sökas av EU, staten och kommunen, 
verksamheten kan utökas både i Sverige och 
utomlands, färre led ska vara med i beslut-
sprocessen, dynamiken ökar och de frivilligas 
incitament till engagemang ökar. 

Och här står vi idag - på egna ben och med 
en verksamhet som bara växer, i Sverige såväl 
som ute i världen. Kreativiteten, ideérna och 
engagemanget fl ödar! Mer om vår expansion 
kan du läsa längre fram i tidningen. 

Med anledning av Tamams fantastiska ut-
veckling vill vi passa på att också gjuta nytt liv 
i föreningens nyhetstidning Tamamposten. 
I tidningen ska du kunna läsa om Tamams 
pågående arbete och expansion, men också 
om ämnen som är relevanta för vårt arbete.
Med ny design och ett innehåll som riktar sig 
till inbitna veteraner såväl som nya intresse-
rade hoppas vi att läsningen ska bringa myck-
et nöje!

PS. Tamamposten kommer framöver att 
utkomma varannan månad och skickas digi-
talt till alla våra medlemmar.

Ansvarig utgivare: Katarina Jeraeus
Text: Philip Sandberg, Erik Abrahamsson, Gustaf  
Sörnmo, Katarina Jeraeus och Kerstin Jurlander
Layout: Katarina Jeraeus
Bild: Andreas Ragnarsson, Philip Sandberg, Gustaf  
Sörnmo och Katarina Jeraeus
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Tamam i nya lokaler
Kort efter föreningsbildningen och utstädnin-
gen från IM-lokalen Plattformen fl yttade Tamams 
verksamhet till Vårfruskolan och fritidsgården Käl-
lerian. Idag bedrivs läxhjälpen på Vårfruskolan varje 
onsdag kl 18-20 medan fritidsgården Källerian, i 
skolans källare, är en samlingsplats för grupperna 
Aktiviteter Barn och Aktiviteter Ungdom. Tamam 
riktar ett stort tack till personalen på Källerian samt 
skolledningen på Vårfruskolan.

Utbildningshelg med kreati-
va inslag
Helgen 13-14 september ägde höstterminens ut-
bildningshelg rum i en scoutstuga i Lomma. 

Under lördagen delades de frivilliga in i junior-
volontärer (deltagare som har blivit frivilliga), 
nyrekryterade frivilliga och gamla frivilliga. På kväl-
len blev det sociala aktiviteter och mingel. Junior-
volontärerna övade på presentationsteknik, simu-
lationer av samtal till föreningar, presentationer, 
marknadsföring av Tamam, ledarskap, delegering, 
värderingsövningar, kommunikationsövningar samt 
diskussioner om idéer, möjligheter och framtid. Det 
hela skedde genom workshops i upplevelsebaserat 

Nyheter från Lund

lärande. För de äldre frivilliga blev det föreläsning 
om asylprocessen av en frivillig och f.d. tjänsteman 
på Migrationsverket, Lisa Wieslander, samt en pre-
sentation av styrelsens arbete. Ansvarsfördelning 
mellan ledningsgruppen i Lund och styrelsen dis-
kuterades samt verksamhetsutveckling och person-
liga utvärderingar för att grundlägga en ”personal-
politik” inom Tamam. För nyrekryterade frivilliga 
innebar detta workshops kring olika möjliga situ-
ationer och att Nasim Ahmadi, ensamkommande 
fl yktingbarn från Afghanistan, redogjorde för sina 
personliga erfarenheter och den svåra fl ykten till 
Sverige. 

Under söndagen presenterades resan Lund-Am-
man, då nio frivilliga ur Tamam reste med minibuss i 
12 000 km från Lund till Jordaniens huvudstad Am-
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Utbildningshelg i Lomma 
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En eftermiddag i Helsingör
Tamams aktivitetsgrupp i Lund inledde terminen 
med en resa över sundet. 

Stämningen var på topp när ett tjugotal ungdo-
mar och en handfull volontärer på eftermiddagen 
samlades på stationen i Lund för att ta tåget till 
Helsingborg och därifrån färjan över till Helsingör. 
HH-ferries som bjöd på resan  tilldelades senare 
under hösten Tamams integrationspris, och det 
kan verkligen sägas att för den här  utfl ykten var 
resan en stor del av målet. Båtresan slog högt för 
många av deltagarna som sällan, eller aldrig hade 
åkt båt tidigare. Väl framme i Helsingör var ivern 
stor och stadens små, mysiga, gränder utforskades i 

man och tillbaka. IVIK-läraren och mottagaren av 
Tamams integrationspris, Lena Berglund, föreläste 
om sitt arbete och samarbetet med Tamam. Slut-
ligen berättade frivilliga Ingrid McGarry om sin 
praktikperiod på Amnesty. 

Utbildningshelgen blev en lyckad tillställning 
med aktivt deltagande och positiv respons från 
frivilliga. Under utbildningshelgen föddes junior-
volontärernas nya grupp. Tamam har för avsikt att 
arrangera liknande utbildningar minst en gång per 
termin för sina frivilliga och står då även för resa, 
kost och logi. 

Juniorvolontärer på hugget
Under utbildningshelgen bildades också en ny frivil-
liggrupp bestående av före detta deltagare. De nya 
frivilliga får benämningen juniorvolontärer. Grup-
pen kommer att arbeta med yngre nyanlända invan-
drarbarn, barn som är i samma situation som många 
av juniorvolontärerna var i för några år sedan.

Volontärerna kommer från Irak, Kosovo, Bu-
rundi, Afghanistan och Palestina och har under sin 
tid i Tamam tagit på sig allt större ansvar. Några 
har exempelvis redan tidigare coachat ett fotbollslag 
för de yngre barnen och ordnat enklare lekar för de 
yngsta.

På läger med CISV
Samarbetet mellan Tamam och föreningen CISV 
utvecklas ytterligare. Mellan den 30:e juni och 5:e 
juli 2008 deltog deltagare från Tamam på CISV:s lä-
gret “Tillsammans” i Ungdomens hus i Malmö. 
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CISV har haft svårt att nå ut till nyanlända fl yk-
tingungdomar och hoppas på ett fortsatt samarbete 
med Tamam. Sammanlagt deltog sju Tamam-del-
tagare mellan 10-13 på lägret. “På det här sättet kan 
barnen snabbt få svenska vänner och snabba på in-
lärningen av svenska språket. Många av barnen har 
ingenstans att ta vägen på sitt sommarlov. Familjen 
har inte råd att åka på semester och de fl esta fritid-
saktiviteterna i Lund håller stängt”, säger Andreas 
Ragnarsson i Tamam som ställde upp som frivillig 
under lägret.

Under hösten har även Tamams yngsta deltagare 
medverkat på ett CISV-läger i Lomma och det fi nns 
fl era planer på samarbete under 2009.

Glada ungdomar på Helsingörsutfl ykt.
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smågrupper, samtidigt som gruppen fi ck chans att 
bekanta sig lite mer med alla nya ansikten. Dagen 
avslutades sedan med en jämn och spännande brän-
nbollsmatch med Kronborgs slott tornande i bak-
grunden. 

Den stora uppslutningen till våra utfl ykter visar 
att det fi nns ett stort behov hos ungdomarna av att 

Naturupplevelse runt 
knuten
Man ska utnyttja de upplevelser som ens närmiljö 
kan bjuder på. Det har juniorvolontärerna fattat 
och drog därför till coola Dalby stenbrott när det 
var dags för utfl ykt med aktivitetsgruppen för alla 
nyanlända barn under 11 år. 

Allt initiativ och all planering i gruppen kommer 
från  tidigare deltagare i Tamam som nu själva vill 
vara  med och göra saker för andra. 

Så en lördag begav de sig, sammanlagt 15 volo-
ntärer och deltagare, till stenbrottet utanför byn 
Dalby. Tiden utnyttjades inte bara till att gå runt på 
Knivsåsen bland de majestätiska ekarna, utan även 
till samarbetsövningar. Tänk dig själv 15 personer 
som huller om buller håller varandra i händerna 
med armarna i knut, och uppgiften är att tillsam-
mans reda ut det hela utan att släppa händerna. Då 
krävs det samarbete! Såklart tog inte energin slut 
där, utan hela gänget lekte sen dunkgömme tills det 
var dags att åka hem. 

Kladdig julavslutning
Det rådde full aktivitet när den årliga julfesten ägde 
rum, i år i den nya lokalen på Källerians fritidsgård. 

Och vad vore ett Tamam-år utan en ordentlig 
avslutning? Många dök upp och bildade ett myller 
av deltagare, volontärer och pepparkaksgubbar. In-
get färdigköpt här inte. Det lilla köket förvandlades 
till ett pepparkaksbageri som producerade plåt efter 
plåt med nygräddade fi gurer. De som inte stod i 
köket kunde ändå låta sin kreativitet fl öda i form av 
julkortspyssel. Några deltagare gjorde fi na tack-kort 
till de som har hjälpt oss extra mycket under året. 
De som hellre ägnade sig åt mer sportiga aktiviteter 
fl ockades runt pingis- och biljardborden, andra 

komma utanför Lunds gränser och se nya miljöer. 
Att ta med sig ungdomarna till Helsingör och visa 
hur enkelt man  kan ta sig till ett annat land på en 
eftermiddag är ett småskaligt men bra exempel på 
hur den europeiska gemenskapen kan fungera. En 
gemenskap som vi strävar efter att alla ska känna sig 
delaktiga i. 

utmanade varandra i klassikern ”fyra-i-rad”. Men 
höjdpunkten på kvällen kom inte förän risgryns-
gröten åkte fram, vilken var allt annat än lätt att få 
i sig. Testa själv att äta den med ögonbindel medan 
någon annan håller i skeden. Det blev rätt kladdigt. 

Idel glada miner när juniorvolontärerna ordnar utfl ykt 

Julpyssel och pepparkaksätande
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Tamamverksamhet startar i 
Burlöv

Skandias fond Idéer för livet har vid fl era tillfäl-
len valt att stödja Tamams verksamhet. I oktober 
beviljades en ansökan för att bilda en ny grupp i 
Burlöv, grannkommun till Lund. 

Den nya gruppen kommer i första hand vända 
sig till Burlövs IVIK-elever, genom regelbundna 
aktiviteter i form av lokala föreningsbesök varje 

På gång i Skandinavien!
vecka. Även de helt nyanlända fl yktingungdomar 
som tillfälligt bor på Arlöv Park Hotell kommer in-
volveras i gruppen. Skandias anslag har lagt en gr-
und för fortsatt verksamhet och gett möjlighet till 
kontakt med andra intressenter, t.ex. med kommu-
nen och lokala fritidsgårdar. 

Nya läxhjälpsgrupper i 
Stockholm och Köpenhamn
Tamam har under hösten påbörjat uppstarten av en 
läxhjälpsgrupp i Stockholm. 

En kartläggning över kommunens gymnasieskol-
or med IVIK-klasser visade tydligt att behovet och 
intresset var stort på många håll. Gruppens igång-
start har tyvärr försenats på grund av lokalprob-
lem.

Även i Köpenhamn är förberedelser för en ny 
läxhjälpsgrupp i full gång. Kontakt har tagits med 
skolor och med möjliga samarbetspartners. 

Aktiviteter med Burlövsungdomar

Jesse Nkurunziza håller i fotbollsträning för de yngre barnen Dansträning med Salsa Sabrosa (foto Henrik Rosenqvist)
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Kontaktsseminariet i Sarajevo som Tama-
ms Philip Sandberg deltog i ledde till bev-
iljat EU-stöd för ungdomsutbyte
Tamam beviljades ett EU-stöd på ca 200 000 kro-
nor av Ungdomsstyrelsen för ungdomsutbytet Vi-
king Voyagers. Tamam står värd för utbytet som 
äger rum i Lund och Växjö mellan 25/4-2/5 med 
ett 40-tal ungdomar och ungdomsledare från Koso-
vo, Serbien,Tjeckien, Slovenien och Sverige.

Kontakt med ungdomsorganisationer från dessa 
länder knöts under ett kontaktseminarium i Sara-
jevo i april där ordförande Philip Sandberg repre-
senterade Tamam. Tillsammans planerades sedan 

upplägget för ungdomsutbytet och en EU-ansökan 
påbörjades. Gemensamt för de deltagande organi-
sationerna är att de arbetar med barn och ungdomar 
som på olika sätt är exkluderade i sina respektive 
hemmiljöer, p.g.a. t.ex. funktionshinder, etnicitet, 
religion, ekonomiska svårigheter, språk eller nation-
alitet. Under sommarens minibussresa söderut, som 
bland annat gick genom Balkan, hälsade Tamams 
frivilliga på samtliga organisationer. 

Reportageserie

Frivilligresa -08

Resrutten. Prickar anger var vi besökte organisationer

En minibuss, åtta resenärer, 17 länder, 
1200 mil. Sommaren 2008 gjorde volontär-
er från Tamam en oförglömlig resa mellan 
Sverige och Jordanien, tur och retur. Syftet 
med resan var dels att fördjupa kontakter-
na med de organisationer på Balkan som 
Philip Sandberg kommit i kontakt med i 
Sarajevo, men också att få ökad kunskap 
och förtåelse för det Mellanöstern som va-
rit hem  åt många av Tamams deltagare. I 
det här numret presenteras resan allmänt, 
samt besöken i Syrien och Jordanien. I 
februari- och aprilnumret av Tamampos-
tenkan du läsa om besöken hos de organ-
isationerna i Östeuropa som kommer att 
delta i utbytet Viking Voyagers.  
 Resan påbörjas midnatt den 17 juli med en båttur 
till Travemünde.  Det bar vidare genom Centraleu-
ropa och Balkan, ett Balkan där såren efter 90-talets 
krig fortfarande ligger öppna. Fysiskt tydligast var 

Viking Voyagers
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Redo för avfärd

Byggnader i ruiner i bosniska Mostar

Minibussen - plats för trötta stunder

det i den bosniska staden Mostar där pittoreska tur-
istkvarter ligger sida vid sida med utbrända, sönder-
skjutna byggnader och kyrkogårdar som vittnar om 
hundratals unga liv som släckts alltför tidigt.

Albanien, med dess hjälpsamma befolkning 
och vackra landskap blev en positiv överraskning. 
Diktatur och stängda gränser hindrade länge både 
in-och utfl öde av människor och nyheter men här 
fi nns mycket värdefullt att upptäcka, utöver stulna 
mercor och korrupta polismän. Landet är verkligen 
väl värt ett besök!

Via gäckande makedonska skogsvägar, grekiska 
stränder, Istanbuls mångmiljonsbefolkade gator och 
de sufi ska mystikernas stad Konya i södra Turkiet 
kom vi till ett Syrien som även det visade sig från en 
betydligt bättre sida än vad dess skurkstats-stämpel 
vill säga. Presidenten Bashar al-Assad blickade ned 
över oss från affi scher överallt, men lika ofta möttes 
av av lokalbefolkningens vänliga leenden, mänskliga 
värme och generositet.

Den fantastiska klippstaden Petra i Jordanien blev 
resans sydligaste stopp innan hemfärden påbörjades. 
Även resan hem bjöd på många fi na stunder, främst 
tack vare våra fantastiska frivlligkollegor i bulgariska 
huvudstaden Sofi a och i serbiska Pancevo. 

Några avslutande ord om minibussen. För vår 
Ford Transit från -88 gick äventyret inte helt smärt-
fritt förbi. Mest utmärkande var sidobackspegeln 
som föll av redan i Tyskland och som efter sitt slut-
giltiga försvinnande i Syrien fi ck ersättas av en bil-
lig sminkspegel, liksom bromsarnas strejkande som 
fi ck som påföljd en fl era dagar lång verkstadsvis-
telse i Amman. Trots tunga suckar i uppförsbackar-
na och behovet av några rejäla knuffar över gränsen 
mellan Syrien och Turkiet tog dock gamla Bettan 
oss hela vägen hem. Hon fortsätter nu sitt arbete i 
Tamams tjänst. 

Organisationer som vi besökte:
Luzanky Leisure Time Center (Tjeckien), As-
sociation for Developing Voluntary Work 
(Slovenien), Krijanca och IASTE (Kroatien), 
Mijfat Citizens´ Club och  International So-
cial Service (Albanien), Environmentally Re-
sponsible Action Group (Kosovo), Individu-
ell Människohjälp och UNRWA (Jordanien), 
CVS-Bulgaria och SEGA (Bulgarien) och Ve-
likiMali (Serbien).

Bunkrar och vackra dalgångar i Albanien
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Vägvisare i Makedonien Reparation av sidobackspegel
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En dag i Jaramanah
Av de uppskattningsvis 5 miljoner irakier 
som lämnat sitt hemland till följd av krig 
och förföljelse befi nner sig idag ca 2 mil-
joner i Syrien, vilket utgör hela 10 % av 
landets totala befolkning. 
Visumkrav för irakier introducerades först under 
2007 då de problem som vuxit fram till följd av den 
enorma migrationen blev att allt för pressande. Den 
syriska regeringens politik, där fl yktingar förbjuds 
att legalt arbeta i landet, har resulterat i att arbet-
slösheten är hög samt att det förekommer barnar-
bete och prostitution i de irakiska områdena. Även 
möjligheterna till utbildning är mycket begränsade.

Ett av de områden dit många irakiska fl yktingar 
söker sig är Jaramanah, en stadsdel i södra Dam-
askus. Under vår vistelse i huvudstaden valde vi att 
spendera en eftermiddag i detta område som säl-
lan skådar turister. Jaramanah ligger bara en kvart 
med taxi från Damaskus’ centrum och är väl värt ett 
besök utifrån de kontraster den erbjuder mot staden 
i övrigt.

Sedan Irak-krigets utbrott 2003 har Sverige 
varit det EU-land som i särklass har tagit emot 
fl est irakiska fl yktingar. Irakier har även varit 
den grupp som fått uppehållstillstånd i störst 
omfattning, något som refl ekteras i Tamams 
verksamhet i Lund där mer än hälften av 
gruppens deltagarna är irakier. På vägen till 
Sverige har många av deltagarna antingen 
passerat genom eller varit bosatta en längre 
tid i grannlandet Syrien.

Enkla bostäder i Jaramanah
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Jaramanah - tillfl yktsort för irakier

Funktionshindrade i Amman
I Jordaniens sandfärgade, kuperade hu-
vudstad Amman stödjer  Individuell Män-
niskohjälp, IM, verksamheter som inriktar 
sig på personer med olika former av funk-
tionshinder. 
IM driver i samarbete med lokala organisationer 
och de jordanska myndigheterna fyra dagscenter 
för vuxna och ungdomar. För barn ordnas under-
visning i särskilda klasser på skolor runt om i Am-
man-området. 

Vi får under vårt besök tillfälle att besöka två 
dagscenter. Här får de förståndshandikappade en 
möjlighet att arbeta kreativt och lära sig att sy och 
snickra. En del av de varor som tillverkas inom ra-
marna för verksamheten säljs senare i Sverige som 
rättvisevaror. Personer med grövre handikapp får 
även lära sig grundläggande färdigheter som att 
borsta tänderna, raka sig och tvätta håret.  

Tillgång till utbildning, sysselsättning och män-
sklig omtanke är oerhört viktigt eftersom bristen på 
stöd till denna utsatta grupp är stor i det jordanska 
samhället. Att synas är trots allt ofta det samma som 
att leva. 

Tillverkning av presentartiklar till IMs butiker

Mer information: www.manniskohjalp.se

Vi strosar runt i Jaramanahs trånga gränder, 
pratar med affärsägare, blir bjudna på irakiska de-
likatesser och leker med barn – barn som mycket 
väl kan vara Tamams framtida deltagare i Sverige. 
Människorna vi träffar är otroligt vänliga och berät-
tar gärna om sin bakgrund. De fl esta har fl ytt från 
Irak nyligen och många tillhör landets kristna mi-
noritet, vilket förklarar den öppna försäljningen av 
alkohol i stadsdelens butiker.

Vid en hastig anblick ser Jaramanah ut som vilket 
syriskt medelklasskvarter som helst, fritt från asso-
ciationer med fl yktingläger och fattigdom. Efter att 
ha lämnat de dominerande labyrintiska smågatorna 
och promenerat ut på ett obebyggd område får vi 
dock se en annan sida av stadsdelen. På dessa fält 
bor människor i hastigt uppförda staplar av tegelste-
nar med fi ltar som tak. Några odlar vindruvor och 
fi kon, andra sköter om boskap. När vi slår oss ner i 
en gammal soffa som står i utkanten av en nedskrä-
pad leråker, inser vi snabbt att vi har vandrat rakt in 
i någons vardags- och sovrum. Vi inser också, allt 
medan solen börjar skymma och vi börjar bege oss 
tillbaka till centrala Damaskus, att vårt korta besök 
i Jaramanah har avslöjat de stora klyftor som fi nns 
mellan stadsdelens invånare men bara skrapat på 
ytan vad gäller fattigdom och sociala problem.
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Palestinska fl yktingar
I Amman besökte vi också United Nations 
Relief and Work Agency, UNRWA. Organi-
sationen arbetar med de palestinska fl y-
ktingar som har fl ytt i omgångar till Jor-
danien sedan 1948. 
Matar Saqer som arbetar på kontoret i Amman 
berättar att den palestinska befolkningen idag utgör 
en majoritet, uppskattningsvis 60-70 procent, av 
Jordaniens totala befolkning,. 

Palestinier från Västbanken har automatiskt fått 
jordanskt medborgarskap. Det har dock inte den 
minoritet av palestinska fl yktingar som kommit från 
Gazaremsan, eftersom de vid fl ykten på 40-talet var 
egyptiska medborgare. Denna grupp lever därmed 
under betydligt tuffare förhållanden eftersom de 
inte har samma möjligheter till skolgång, sjukvård 
och arbete som jordanska medborgare har. 

Även om särskilt palestinier från Västbanken in-
tegrerats väl i samhället sett ur ekonomisk synvinkel 
fi nns fortfarande en fysisk segregering. Många fl yk-
tingar bor forfarande kvar i de fl yktingläger de först 
bosatte sig i.

I Baqa’a, i utkanten av Amman, lever ca 100 000 
palestinska fl yktingar på en yta av 1,3 kvadratkilo-
meter. Flyktingarna har bott i  lägret sedan 1968, 
i samband med sexdagarskriget. Idag har lägret 
förvandlats till ett eget samhälle, med bostäder, 
marknad, skola och sjukhus. Tält har genom åren 
ersatts av riktiga hus, men trångboddheten är stor 
och den offentliga servicen har svårt att räcka till. 

UNWRA bedriver arbete i Baqa’a och 9 andra 
fl yktingläger i Jordanien. Verksamheten inkluderar 
vård och utbildning, mikroutlåning och särskilt 
stöd vad gäller boende och mat där sådant behövs. 
Verksamheten är välbehövd, men det saknas stän-
digt resurser.

Tillsammans med representanter från UNWRA 
gör vi en rundvandring i Baqa’a. Vi hälsar bland an-
nat på hos en familj där nio personer delar på ett 
golv. Vi pratar med glada barn som skockas om-
king oss och det är skönt att se att barnen, även 
om de lever under torftiga förhållanden, ändå är 
fulla av energi och nyfi kenhet. Att de får vara barn!

Mer information om UNRWA: 
www.un.org/unrwa

Palestinska fl yktinglägret  Baqaa

Besök på UNRWA

Glada miner i Baqa’a
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Nya Tamam Tirana

Tamam Lund och Tamam Tirana lämnade un-
der hösten 2008 också in en gemensam EU-
ansökan. Ungdomsstyrelsen valde att bevilja 
ansökan för ett ledarutbyte i Tirana i februari. 
Förutom ledare från Tamam Lund kommer 
också ledare från två ungdomsorganisationer i 
Makedonien och Italien att delta.

Mer information om Tamam Tirana följer i 
kommande nummer av Tamamposten samt på 
Tamam Tiranas grupp på Facebook:

http://www.facebook.com/group.
php?gid=37486211233

Tamam Tirana kan även nås på:
tirana@tamam.se

Delar av Tamams hemsida www.tamam.se 
fi nns också med albansk text. Mer information 
på albanska om Tamam Tirana kommer längre 
fram.  

Admir och Anola från Tamam Tirana

2. Mentorskap där 6 frivilliga har hand om 6 
särskilt utsatta barn med stor risk att hamna i dåligt 
sällskap. De kommer att verka som kontaktpersoner 
och positiva förebilder samt ägna sig åt stimulerande 
och kreativa aktiviteter.

3. Arrangera fritidsaktiviteter, utfl ykter, lekar 
och kreativa miljöer för barn och ungdomar som 
lidit traumatiska svårigheter av explosionen i Ger-
dec där 26 personer dödades, 300 skadades och 
1200 byggnader förstördes. I projekten ingår även 
läxhjälp.

Tamams styrelse kommer att diskutera det före-
slagna anslaget till Albanienverksamheten på 20 000 
kronor för 2009 under styrelsemötet den 17 janu-
ari. Tamam Tirana kommer förutom stödet från 
Tamam Lund även söka lokala sponsorer för de 
olika projekten. Just nu är även Tamams hemsida 
på albanska under uppbyggnad. 

Resan genom Balkan och Mellanöstern 
gav förutom mycket nya kunskaper och 
fördjupad kontakt inför Viking Voyagers 
också upphov till ytterligare utvecklade 
samarbeten. Tamamvolontärernas besök 
i Albanien blev mycket lyckat på ett per-
sonligt såväl som organisatoriskt plan 
och inspirerade frivilliga i Tirana att starta 
upp en egen Tamamfi lial.
Ett femtontal frivillliga i Albaniens huvudstad Ti-
rana bildade under hösten Tamam Tirana. Ansökan 
om registrering hos de albanska myndigheterna läm-
nades in av gruppens verksamhetsansvariga Alma 
Cullhaj i december 2008. Gruppen, som tidigare 
arbetat för en större inhemsk biståndsorganisation, 
har ett brett kontaktnät och erfarenhet av socialt ar-
bete med barn och ungdomar. De allra fl esta frivil-
liga består av studenter i samhällsvetenskapliga och 
humanistiska utbildningar på Tiranas Universitet. 

Projekten Tamam Tirana avser driva under år 
2009 är följande:

1. Fritidsaktiviteter för 90 barn på barnhem 
med hjälp av 30 frivilliga med målsättningen att 
främja social inkludering, positiv kommunikation 
mellan barnen samt att verka för ett ökat kontakt-
nät. 
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Uppstart Paraguay!
Fernando de la Mora, Paraguay. Måndagen den 20 
oktober undertecknades samarbetsavtalet mellan 
Tamams ordförande Philip Sandberg och direktören 
på Fundación Vida Plena, Elisabeth Weber de Gavi-
lán i en förort till Paraguays huvudstad Asunción. 
Avtalet som färdigställdes efter tre veckors vistelse 
i den nya stödorganisationen anger riktlinjerna för 
Tamams stöd under 2009. Biståndet från Tamam 

Hösten 2008 åkte tre av Tamams styrelseledamöter till Latinamerika för att starta upp 
Tamams internationella verksamhet. De besökte organisationer i Argentina, Paraguay, 
Venezuela och Mexiko som arbetar med allt från utbildning, unga kriminella, föräldrar-
lösa barn, traffi cking, ungdomars infl ytande och folkbildning. Resan mynnade ut i ett sa-
marbete med den paraguayanska organisationen Fundación Vida Plena, samt i en upp-
start av Tammaverksamhet i Mexiko. I detta nummer av Tamamposten kan du läsa om 
besöket i Paraguay. Mer om uppstarten i Mexiko och besöken i Argentina och Venezuela 
kommer i februari- respektive aprilnumret.

kommer inledningsvis att gå till utfl ykter med barn-
en samt sändande av volontärer från Sverige för att 
delta i barnens undervisning och fritidsaktiviteter. 
Utöver detta ges diverse administrativt stöd, t.ex. 
uppbyggnaden av en hemsida och skapandet av 
en bilddatabas. Målsättningen är att öka stödet till 
de paraguayanska barnen successivt, dels genom 
Tamams givare och dels från ansökningar ur fonder 
och stiftelser i Sverige. 

Reportageserie

Tamam i Latinamerika
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Fundación Vida Plena
Fundación Vida Plena arbetar för utsatta 
barn och ungdomar i Paraguay. Deras 
målsättning är att få barnen att växa, att 
ta egna initiativ och bli kritiskt tänkande 
varelser. 

“I Paraguay ses barnen ofta som små vuxna 
eller som plantor som endast behöver mat och 
vatten”, säger Elisabeth de Gavilán, “och deras 
uppgift är att försörja familjen.” 

Vida Plena på Mercado de 
Abasto
Den sjunde oktober besökte Tamams Lati-
namerikavolontärer, Philip, Erik och An-
dreas projektet på Mercado de Abasto där 
vi kom att stanna i sammanlagt tre veckor. 
Vi lekte med barnen, organiserade utfl y-
kter och inledde ett givande samarbete 
med Fundación Vida Plena.
Dagcentret - Centro de Apoyo a Niños y Niñas del 
Abosto - har funnits i fem år och befi nner sig mitt på 
den stora fruktmarknaden i Asunción. Marknaden 
är en mycket ogästvänlig miljö med mycket ljud, folk 
och brist på mötesplatser, men en gammal lagerlo-
kal har man inrett en pedagogisk oas där barnen kan 

lära och leka. I närheten fi nns även en lekplats med 
gungor, klätterställning och rutschkana. 

Utsatta barn
Barnen som kommer till dagscentret är mellan två 
och tolv år gamla. De kommer från mycket fatti-
ga förhållanden och många har frånvarande fäder. 
Vissa pappor sitter i fängelse, andra har alkohol-
problem och några har lämnat sina familjer för gott. 
- Det märks tydligt att många av barnen saknar en 
fadersgestalt, säger Anna Dischtl som är volontär 
på Fundación Vida Plena. 

Flera av barnen är hemlösa och bor bland kar-
tonger och skräp på marknaden. Många barn har 
inte heller möjlighet att gå i skolan eftersom det 
kostar för mycket. Fundación Vida Plena blir en 
tillfl yktsort där de kan få ett välbehövligt mål mat, 
stimulans, närhet och undervisning. 

- Flera kan inte uttrycka sig klart och blandar mel-
lan spanska och gurani, säger Elisabeth de Gavilán.  

Dagcentret har fyra anställda pedagoger och en 
volontär från Tyskland. Sammanlagt kommer 50-60 
barn till centret varje dag, fördelad på ett förmid-
dags- och ett eftermiddagspass. 

En vanlig dag börjar med en presentationsrunda 
och lekar. Därefter ger man läxhjälp och sedan är 
det fi ka, äggmackor med saft. Efter fi kat får alla 
barnen borsta tänderna, vilket är ovanligt i deras 
hemmiljö. Många barn har trasiga framtränder på 
grund av frätande läsk. Efter tandborstningen är det 
aktiviteter, och det kan vara allt fran bakning, pyssel, 
fotboll, femkamp till frisbee. 

Här nedan följer texter om olika delar av av Fun-
dación Vida Plenas verksamhet och berättelser om 
Tamamvolontärernas besök hos organisationen. 
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ICDP – En pedagogik för barnen
Tanken med dagcentret är mycket enkel: eftersom 
barnen inte får den stimulans de behöver i skolan, 
så erbjuder Fundación Vida Plena den istället. Elisa-
beth jobbar efter en pedagogisk modell som heter 
ICDP - International Children Development Pro-
grammes - som innebär att man ska lyfta fram barn-
ens unika personlighet. Programmet vilar på mod-
erna rön inom utvecklingspsykologin som säger att 
barnen har en naturlig drift att utvecklas och lära 
sig saker om sin omvärld. Den ultimata undervis-
ningen ska gå hand i hand med barnens naturliga 
vilja att utforska världen. De vuxna ska vara lyhörda 
och se barnen som subjekt med egen kompetens, 
egna avsikter, känslor och önskningar. Filosofi n lig-
ger helt i linje med FN:s konvention om barnets 
rättigheter.

 Dagcentret skiljer sig drastiskt från den vanliga 
paraguyanska skolan. På dagcentret ska barnen inte 
kopiera byråkratika texter, utan vara kreativa och 
aktiva. Elisabeth arbetar i samma anda som kända 
pedagoger som Jean Jaques Rousseau, Jean Piaget 
och Maria Montessori.

Fundación Vida Plena vill att pedagogiken ska bli 
allmänrådande i det paraguyanska samhället. Helst 
skulle Elisabeth se att staten bedrev dagcentret på 
egen hand, men eftersom staten inte visar intresse 
för förändring så måste någon annan göra det. “Det 
kommer bara att bli förändringar om man kan visa 
på goda alternativ”, säger hon. 

Fundación Vida Plenas dagscenter i Asunción

Arbetet i Villeta
I byn Villeta på den paraguyanska landsby-
gden leder Elisabeth de Gavilán en samtal-
sgrupp med föräldrar. I gruppen samtalar 
de om vikten av ansvar och samarbete i 
familjen. Samtidigt brukar barnen leka, 
spela spel och sjunga i en närliggande 
byggnad. 
Under vårt besök idag, när det är lördag, har Elisa-
beth bokat in sju hembesök i byn för att utvärdera 
familjernas situation. 

“Tanken är att männen ska stimuleras att ta ans-
var samtidigt som kvinnorna ska få stärkt självför-
troende och våga ställa större krav”, säger Elisabeth 
de Gavilán. 

Villeta är ett samhälle med många problem, berät-
tar Elisabeth de Gavilán när vi sitter i bilen på väg 
mot Villeta. “Över 60% av barnen är faderslösa”, 
säger Elisabeth de Gavilán, och många är fattiga.  
“Och trots att det fi nns bra odlingsmöjligheter fi nns 
det inte tillräckligt med mat”, säger hon.

Klostret i Villeta – ett opium för folket?
När vi kommer ut till Villeta besöker vi först det lo-
kala klostret i byn. “Vi delar ut mat till 350 barn tre 
gånger i veckan,” säger en nunna. Nunnorna visar 
oss runt på klostret, här fi nns en idrottsplats, en stor 
församlingssal, en fi n trädgård och ett kök. I klos-
tret fi nns även en radiostation som kyrkan brukar 
använda för att nå ut till invånarna på bygden. “Det 
är vår enda kommunikationskanal”, säger en nunna. 

Tamamposten maj-december 200816
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Barn på paraguyanska landsbygden

16

På väggen ovanför radiobåsen fi nns det en text med 
orden: “vi utbildar för att evangelisera och evanger-
liserar för att utbilda”.

Elisabeth Gavilán är mycket kritiskt till den ka-
tolska kyrkan. “Den låser fast paraguaynerna i ett 
beroende och skapar icke-kritiska individer”, säger 
hon. Silverio Gavilán går ännu längre i sin kritik och 
citerar Karl Marx´ ord att “religionen är ett opium 
för folket”. Både Elisabeth och Silverio håller med 
om att klostret i Villeta gör ett viktigt arbete och de 
är en viktig samarbetspart, men alla gåvor har en 
kostnad. “Om man inte deltar på gudstjänster eller 
avstår från att betala kollekt, så utdelas ingen mat”, 
säger Elisabeth. “De byinvånare som inte går till 
kyrkan varje söndag hamnar i onåd med församlin-
gen och blir baktalade av sina grannar”, säger hon. 
Samtidigt måste de anamma konservativa värderin-
gar, avstå från preventivmedel och cementera ojäm-
lika familjeförhållanden. Den sociala kontrollen är 
stor, gåvan är liten. 

“Jag måste offra mig för att försörja 
familjen”
Efter besöket på klostret går vi vidare in mot byn 
och gör hembesök. En kvinna berättar att hon tvin-
gas arbeta tio timmar varje dag sju timmar i veckan. 
“Man måste offra sig för att försörja familjen”, säger 
hon. Hon berättar även att det brukar bli övers-
vämningar i byn och att deras hus rasat två gånger. 
“Det spelar ingen roll hur mycket man arbetar”, 
säger hon, “alla förbättringar äts upp”. Kvinnan, 
som bor i ett litet hus med 13 familjemedlemmar, 
har en dotter som är gravid i den fjärde månaden. 

Hon berättar att läkaren har sagt att man måste göra 
kejsarsnitt på kvinnan eftersom “hon är för liten till 
växten”. Silverio rasar över kommentaren och säger 
att man inte kan bestämma kejsarsnitt fem månader 
i förväg. “Naturen har skapat oss på ett visst sätt - 
ingen kropp är för liten”, säger han. Just det här är 
ett vanligt problem i Paraguay. Läkarna beordrar ofta 
kejsarsnitt, eftersom det går snabbare och genererar 
mer pengar. De brukar även sälja bedövningsmedel 
och sprutor till mammorna för att tjäna extra pen-
gar - allt på de fattigas bekostnad. 

Vem leker med barnen i Paraguay?
I Villleta består de fl esta husen av trä med plåt-
tak eller tegel. Det fi nns många barn, få fäder och 
nästan inga leksaker. Några killar spelar fotboll, 
men fl ickorna och de yngre pojkarna är passiva och 
understimulerade. Efter ett tag börjar vi leka med 
barnen och deras ansikten lyser upp. När vi sitter 
i bilen på väg hem säger Elisabeth och Silverio att 
de beundrar vårt arbete. “Det fi nns ingen som leker 
med barnen i Paraguay, det här är exakt vad de be-
höver”. 

Elisabeth och Silverio gör ett mycket viktigt ar-
bete i Villeta. De har under lång tid försökt realisera 
ideal som inte är välkomna i det paraguayanska sam-
hället - och än mindre i en diktatur. De är pionjärer: 
de genererar kunskap och självförtroende till föräl-
drar, problematiserar traditionella familjeroller och 
ger barnen ett ansikte. Samtidigt genomgår Paraguay 
en intressant utveckling - för första gången på 61 år 
har man fått en demokratiskt vald regering. 

Tamamposten maj-december 2008 17
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Möte med Spindelmannen

På utfl ykt i närområdet

Paraguays kulturskatter 
– inte bara för turister
Tamams frivilliga  bestämde sig för att ta 
med barnen från Asunción på utfl ykt. Det 
blev en dag full av glädje och upptäckter.
År 1857 byggdes de första ångloken och järnvägar-
na i Paraguay. Idag fi nns det bara ett ånglok kvar, 
och det kör varannan vecka genom ett lantligt Para-
guay mellan Asunción och Areguá. Tåget har blivit 
en stor turistattraktion och dess personal består av 
skådespelare som sätter upp en interaktiv teater till-
sammans med passagerarna. 

Söndagen den 17:e november klev fyra volontär-
er och 13 deltagare ombord på tåget. Musikanter 
och fotografer började fylla kupén, och sist av alla 
kom spindelmannen! Pulsen steg, barnen sjöng och 
skrattade. Barnen spelade med i teatern, fulla av en-
ergi och glädje. 

När vi kom fram till Areguá åt vi lunch och gick 
ner till sjön i Areguá. Trots att vattnet var smutsigt 
kastade sig barnen i vattnet och började leka. “De 
här barnen är ofta immuna mot smuts”, sade Silve-
rio Gavilán senare.

På eftermiddagen åkte vi tillbaka mot Asunción. 
Barnen satt och sjöng tillsammans med skådespe-
larna, som uppskattade de unga passagerarna. Barn-
en var spontana och positiva och mer tacksamma 
än de måttligt roade turister som annars reser med 
tåget. Den här resan bröt också en viktig trend, eft-
ersom det oftast är turister och rika paraguayaner 
som brukar blicka in i landets kulturskatter. Tack till 
Tamams givare som gjorde resan möjlig! 

Vill du bli volontär i Paraguay?
Volontärerna reser under en period av 3-6 månader för att leka med barnen, organisera aktiviteter, hjälpa 
med läxor, göra hembesök, pyssla, baka, maila, delta i workshops och organisera utfl ykter. Det ingår även 
en del administrativa uppdrag som att söka lokala sponsorer, göra översättningar, arbeta med hemsidan, 
skriva artiklar till Tamamposten och hålla föredrag om Tamam. Efter hemkomsten håller volontären ett 
tiotal föredrag om sin vistelse. Volontären själv står för resa, försäkringar och fi ckpengar medan Tamam 
bekostar mat, logi och lokala transporter. Det ställs få krav på förkunskaper, det viktigaste är de person-
liga egenskaperna kombinerat med en del grundläggande kunskaper i spanska samt en ålder mellan 18 
och 30 år. Personer som har arbetat som frivilliga i Tamam Lund i minst tre månader  har förtur. För 
mer information och intresseanmälan, kontakta Philip Sandberg, philip.sandberg@tamam.se

Tamams frivilliga har byggt upp en egen hem-
sida till Fundación Vida Plena. Adressen är:
www.fundacionvidaplena.net
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Organisationer som arbetar 
i Paraguay
Förutom Fundación Vida Plena besökte 
Tamams frivilliga ett fl ertal andra organi-
sationer i Paraguay. Här är ett smakprov 
på några:

Rondas-Construyendo en Grupo Perspec-
tiva Psicosociale
Arbetar med unga brottslingar. Föreningen består 
mestadels av psykologer som försöker fånga upp 
ungdomar som hamnat snett i livet. De arbetar även 
med utbildning av åklagare, polis och socialarbetare 
och genom påverkansarbete mot staten. “Vår mål-
sättning är att rättsväsendet inte enbart ska fokusera 
på straff, utan även på rehabilitering”, säger Silvio 
Rodas på Rondas. 

SOS Barnbyar, Concepción
SOS Barnbyar grundades 1949 av österrikaren Her-
mann Gmeiner. Enda sedan starten har målgrup-
pen varit föräldralösa barn och ungdomar och idag 

fi nns SOS Barnbyar i 132 länder. 
SOS Barnbyar arbetar med familjen som utgång-

spunkt. Tanken är att alla barn ska leva i en trygg 
familjemiljö tillsammans med syskon och en SOS-
mamma. “Det fi nns inga SOS-pappor, säger José 
Luiz Perez Relalde på SOS Belén utanför Concep-
ción, “de är inte lika ansvarsfulla och slarvar med 
hushållsekonomin”. 

I SOS Belén har vi för närvarande 103 barn”, 
säger  José Luiz Perez Relalde som själv bor i byn 
tillsammans med sin egen familj. Barnbyn har 
även nio SOS-mammor, vaktmästare , lantbrukare, 
psykologer och administrativ personal. “Tanken är 
att byn ska vara självförsörjande”, säger  José Luiz 
Perez Relalde, “vi har egen jordbruksmark och bör-
jat satsa på solenergi”.

Tamam träffar barn- och 
ungdomsminstern 
Den 20:e oktober träffade Tamams frivl-
liga barn- och ungdomsministern Liz Tor-
res i Paraguay, som nu suttit på posten i 
ca 60 dagar. Tanken var att se hur landets 
nya regering ser på barnens situation i 
Paraguay och vilken plats frivilligorgani-
sationerna har i framtidens Paraguay. 

Liz Torres har tidigare arbetat med gatubarn i 19 år 
och varit engagerad i frivilligsektorn. Hon berättar 
att den nya regeringen har stor tilltro till frivilligor-
ganisationerna och vill stärka dem. “Många i reger-
ingen har rekryterats från frivilligsektorn”.

Barn- och ungdomsministeriet har dock ett stort 
problema – det saknas pengar. “Den förra regerin-
gen använde upp alla pengar när de förlorade valet, 
“säger Liz Torres. Hon säger också att frivilligor-
ganisationer traditionellt sett har en låg status i Para-
guay, eftersom de ofta varit korrupta. “Den förra 
presidentens hustru startade en egen skugg-organi-

sation som fi ck gigantiska belopp från staten”, säger 
Liz Torres. 

“Barn är en bortglömd del av vårt samhälle”, 
säger Liz Torres senare. “I Paraguay är 47% av be-
folkningen under 18 år och många av dem är under-
närda och lever på gatan”. Trots detta är Barn- och 
ungdomsministeriet ett litet ministerium. “Barn rö-
star inte”, säger Liz Torres, “det är problemet

Vilken är den största utmaningen för Paraguay? 
“Våra barn håller på att dö”, svarar Liz Torres. “Det 
behövs akuta insatser, det behövs näring, hälsovård 
och vatten”, säger hon. “Först därefter kan vi satsa 
på förebyggande arbete”. Hon säger också att “nu 
är det slut med ungdomsfängelser, vi måste gå till 
botten med problemet”. 

Vårt intryck av Liz Torres var mycket gott, men 
hon har stora problem att ta itu med. Ministeriet har 
få resurser, barn svälter och runtom i landet fi nns 
det politiker med ett traditionellt synsätt. Liz Tor-
res kan bli en viktig kugge i framväxten av ett nytt 
Paraguay. Tamam hoppas bli en del av denna förän-
dring!
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Vad har dessa två länder gemensamt? 
Båda utgör en bortglömd del av sin respektive kon-
tinent. Det är länder få har hört talas om. De som 
ändå har gjort det förknippar de båda länderna med 
kriminalitet, smuggling, korruption och politiska 
oroligheter. Att säga att du är alban i Europa eller 
paraguayan i Sydamerika är närmast ett skällsord. 
Albanien och Paraguay har styrts av hänsynslösa 

diktatorer, de fruktade Hoxha och Stroessner, som 
gjorde allt för att isolera länderna mot omvärlden. 
Det är först nu de båda utvecklas med öppenhet 
mot omvärlden genom demokratins grundvalar. 
Men deras negativa bild består. Tamam kommer 
att bidra till att förändra den här bilden och peka 
på både de utmaningar och möjligheter som fi nns i 
dessa så fantastiska länder.    

Paraguay
Folkmängd: 6 200 000 
Yta: 406 752 km2 (Sverige 450 000 km2)
Folktäthet: 15,2 inv/km2 (Sverige 20 inv/
km2)
Huvudstad: Asunción (1,2 miljoner)
BNP/invånare: 1 981 USD (2007)
HDI: 0,755 (95:e plats i världen)
Valuta: guaraní
Språk: spanska och guaraní
Viktigaste exportvaror: sojabönor, bomull
Religion: katolicism
Statsskick: republik med president Fernando 
Lugo
Självständighet: 14 maj 1811 (från Spanien)

Albanien
Folkmängd: 3 600 000 
Yta: 28 748 km2 (ungefär som Småland och 
Skåne)
Folktäthet: 134 inv/km2 (Sverige 20 inv/km2)
Huvudstad: Tirana (0,4 miljoner)
BNP/invånare: 3 400 USD (2008)
HDI: 0,801 (68:e plats i världen)
Valuta: lek
Språk: albanska
Viktigaste exportvaror: kläder, skor, asfalt, 
metaller, malm, olja, frukt, grönsaker
Religion: islam (huvudsakligen sunni) samt 
grekisk-ortodox
Statsskick: republik med president Bamir Topi
Självständighet: 28 november 1912 (från Otto-
manska riket)

Källa: Statistik från Tysklands utrikesdepartement och kartor från Utrikespolitiska Institutet

Albanien och Paraguay-
en jämförelse
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I oktober reste Tamams vice ordförande 
Gustaf Sörnmo till Afghanistan i tio dagars 
tid på en medlemsresa organiserad av Sven-
ska Afghanistankommittén (SAK). Syftet med 
resan var att visa hur SAKs biståndsarbete 
bedrivs i fält, ge en fördjupad inblick i landets 
många utvecklingsproblem och som efter-
arbete berätta om sina erfarenheter för den 
svenska publiken.

Svenska Afghanistankommittén tillhör de 
biståndsorganisationer som har arbetat längst i lan-
det och vars verksamhet är mest omfattande. Detta 
har bidragit till att SAK bland afghanerna är ett 
välkänt och respekterat namn som förknippas med 

På besök i Afghanistan

“Det var otroligt inspirerande att på nära håll 
få se SAKs insatser och de reella positiva 
förändringar som uppnås”, säger Gustaf. “Af-
ghanistan är inte ett land man hör många goda 
nyheter om, men intrycken från resan vittnar 
både om ett land med utvecklingspotential och 
med människor som har framtidstro och vi-
sioner”.

genuint engagemang, som alltid utgår från lokala 
behov och önskemål. Många gånger har kommittén 
varit ensam utländsk biståndsorganisation med att 
kunna arbeta i vissa regioner. 

Idag bedriver SAK verksamhet i 16 av 34 provin-
ser med fyra olika program: sjukvård, utbildning, 
RAD och landsbygdsutveckling. 

“Vi spenderade ungefär halva tiden i Kabul och 
resten på resande fot i landets norra delar. I provin-
serna Kundoz, Takhar och Balkh besökte vi bland 
annat sjukhus, fl ickskolor, protesfabriker, brunn-
konstruktioner och projekt för funktionshindrade”, 
berättar Gustaf.
Afghanistans norra regioner har fram tills nyli-
gen förskonats från det våld som länge rådit i syd 
och öst. År 2008 har dock inneburit en dramatisk 
försämring av säkerhetsläget i princip över hela lan-
det, talibanerna har vunnit mark och områden som 
tidigare ansetts vara säkra är idag uteslutna att resa 
till. Utvecklingen har än så länge inte tvingat SAK 
att avveckla arbetet i något område, men numera är 
det enbart afghansk personal som kan jobba i fält i 
de sydligaste verksamhetsprovinserna Ghazni och 
Paktika.

Gustaf  leker med en pojke på den afghanska landsbygden. 
Rester från krigen; gammal sovjetisk tank vid Salang-tunneln. 
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Utöver SAKs projekt i norr besöktes huvudkon-
toret i Kabul varifrån all nationell verksamhet koor-
dineras, den nyligen invigda svenska ambassaden 
och fl era lokala sevärdheter. Ett möte arrangerades 
även med tre nyligen utvisade afghanska fl yktingar 
från Sverige, som samtliga lever kvar i huvudstaden 
under svåra förhållanden.

“Det är fullständigt obegripligt att migrations-
verket fortsätter att utvisa afghaner till Kabul”, 
säger Gustaf. Staden är en krigzon och för fl y-
ktingar utan släktingar på plats innebär utvis-
ningen en kamp om liv och död.

Mer information om SAK: www.sak.se

Kvinnor i burqa i Mazae-e-Sharif. SAK:s skola för hörselska-
dade pojkar i Balkh

Under 2009 kommer Gustaf  att hålla ett fl ertal 
föredrag i Lund med omnejd om sina reseupplev-
elser. Han planerar även för fullt inför ett samarbete 
mellan Tamam och SAK i Lund som är tänkt är att 
utmynna i någon form av ungdomsgrupp för af-
ghaner i kommunen.

Afghanistan
Folkmängd: 33 000 000 (2008)
Yta: 652 000 km²
Folktäthet: 51 personer/km²
Huvudstad: Kabul (ca 4.5 miljoner)
BNP/invånare: $350 HDI: otillgängligt
Valuta: Afghani
Språk: Dari, Pashto
Viktigaste exportvaror: frukt, nötter, mattor, 
ull, hudar, bomull (inoffi ciellt opium, heroin)
Religion: Islam (främst sunni)
Statsskick: Republik med president Hamid 
Karzai
Självständighet: 19 augusti 1919
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Hej! säger vi till...
Alieh Sarwari, deltagare i 
Tamams läxhjälp i Lund
Alieh är 18 år och kom från Kabul, Af-
ghanistan till Lund och Sverige för fem 
år sedan. Nu är hon en fl itig deltagare på 
Tamams läxhjälp.

Så Alieh, vad har du för dig om dagarna?

Jag går andra året på gymnasiet i Lund, naturveten-
skaplig linje. När jag inte är i skolan pluggar jag, 
hjälper till lite hemma eller tar det det lugnt. Innan 
tränade jag fotboll också, men det slutade jag med 
när jag började gymnaiset. 

Och i framtiden, vad vill du göra då?

Sen jag gick i 8:an har jag velat bli läkare, men mina 
betyg är inte tillräckligt bra. Nu funderra jag på att 
bli tandläkare. Jag praoade på folktandvården i 9:an 
och först tyckte jag att det var lite äckligt, men efter 
några dagar tyckte jag att det var ok. Jag vill gärna 
ha ett bättre jobb än t ex undersköterska, ett jobb 
där jag kan tjäna pengar och där man kan ha eget 
företag. Jag skulle gärna jobba i England, för att lära 
mig engelska.

Jaha, så då ser vi inte dig mer?

Jo, jag vill helst bo i Sverige, bara utomlands ett tag.
Varför just Sverige?

För att det är tryggt här. Det är det viktigaste. Många 
familjer jag har träffat som har bott i andra länder, t 
ex USA, har fl yttat till Sverige för att det är tryggast. 
Det är också bra att det är så fi nt här. Luften är bra. 
I Kabul var det mycket avgaser. Sen tycker jag om 
att Sverige satsar på skolor. I Sverige ska alla kunna 
läsa och man får till och med mat i skolan. Så är det 
inte i alla länder.

Skola och utbildning verkar viktigt för dig?

Ja.. När jag kom till Sverige tyckte jag att det var 
jobbigast att inte kunna språket. Jag ville lära mig 
så fort! Jag skämdes när folk kom fram till mig på 
gatan och försökte sälja något eller intervjua mig 
och jag inte förstod. Jag kunde lite engelska när jag 

kom hit, men jag ville inte använda det, jag ville lära 
mig svenska!

Och duktig har du blivit. Vad har Tamam 
betytt för dig?

Vissa tror att Tamam bara är till för folk som inte 
kan någon svenska, men jag som går på gymnasi-
et får jättemycket hjälp även med fysik och matte. 
Några av de frivilliga är ju lärare i vanliga fall och 
jätteduktiga.

Tack för pratstunden. Du är verkligen en 
förebild för andra ungdomar!

Tack själv! 



Tamamposten maj-december 200824

Destination Grekland: para-
disiska stränder eller tor-
tyrens utpost ?
Vet du om att du samtidigt som du är 
svensk medborgare även är medborgare 
i Grekland? 
Samtidigt som du genom att födas på svensk mark 
eller på annat sätt uppbringar ett svenskt med-
borgarskap blir du även EU-medborgare. Att vara 
medborgare i EU ger dig samma rättigheter och 
skyldigheter i alla 27 medlemsstater. Du är en del 
av en union med 500 miljoner invånare - världens 
största ekonomi. Det innebär också att vi som med-
borgare har en unik möjlighet till påverkan för en 
hel kontinents utveckling. Vi har indirekt ansvar 
för vad som sker och genom röstsedeln kan vi ar-
tikulera vår samstämmighet eller misstro. Men det 
fi nns även andra kanaler att uttrycka sitt missnöje i 

en demokrati. Bojkott, demonstrationer, informa-
tionsmöten, upprop och insändare är exempel på de 
traditionella demokratiska påverkanskanalerna. 

För att vi som medborgare i alla 27 länder ska 
kunna reagera skarpt på en händelse i t.ex. Ital-
ien, Rumänien eller Estland har även våra medier 
ett oerhört viktigt ansvar. Att bara rapportera om 
amerikanska presidentvalskampanjer undergräver 
den europeiska demokratin och skapar passivitet 
bland dess medborgare. För trots att t.ex. Uppdrag 
Granskning visat ett program om den vedervärdiga 
behandling illegala fl yktingar får utstå av grekiska 
myndigheter har det var en kuslig efterverkan i 
Sverige utan några anmärkningsvärda reaktioner.

Den tyska människorättsorganisationen Pro Asyl 
och det Europeiska Flyktingrådet skriver i sin rap-
port “sanningen må vara bitter, men den måste 
sägas” att fl yktingar systematiskt misshandlas och 
att tortyr är vanligt förekommande i Grekland. 
Kustbevakningen sänker fl yktingarnas båtar, gör 
skenavrättningar och ger dem elchocker. Amnesty 
International och Röda Korset har krävt att Migra-
tionsverket stoppar alla utvisningar till Grekland 
p.g.a. den allvarliga situationen för fl yktingar. EU-
kommissionen anmälde Grekland till EG-domsto-
len den 31 januari i år. Det har gått så långt att de 
norska, fi nska och belgiska migrationsmyndigheter-
na infört ett omedelbart avvisningsstopp till Grek-
land. Svenska Migrationsverket nöjde sig med att 
enbart stoppa avvisningarna för minderåriga, som 
om den väldokumenterade behandlingen skulle vara 
acceptabel efter arton fyllda år.

Grekland, en EU-medlem sedan 1981, och stor 
nettomottagare av bidrag genom EU:s struktur-
fonder, har blivit djupt kritiserat år efter år. Likaså 
för behandlingen av minoriteter. Ett grekiskt med-
borgarskap är ett privilegium få förunnat oavsett 
hur lång tid du bott i landet.

Det här får oss att vakna ur den dvala som många 
andra européer befi nner sig i. Är det ok att ett ut-
vecklat land behandlar medmänniskor kränkande 
så till den grad att det kan likställas med totalitära 

Tamam debatt

Hopplöshet i grekiskt häkte. (Foto Chiara Tamburini) 
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regimers? EU-kommissionen borde inte nöja sig 
med en anmälan utan även vidta skarpa åtgärder. 
Fram tills det har skett en avsevärd förbättring bör 
Grekland få ett omedelbart utbetalningsstopp från 
EU:s fonder. Vidare bör landet ställas till svars inför 
EGdomstolen snarast och med tanke på att sank-
tioner infördes mot Österrike då högerextreme 
Jörg Haider fi ck ca 20% av rösterna, bör även det-
ta övervägas mot Grekland. Vi som medborgare i 
Grekland och Sverige bör även verka för ett ome-
delbart avskaffande av ett grekiskt apartheid på 
samma sätt som vi skulle reagera över barbariska 
handlingar från svenska myndigheters sida. 

Antika lagar har ersatts av medborgerliga fri- och 
rättigheter också i Grekland, något landet måste 
bevisa även i praktiken. Tänk på detta varje gång du 
sätter dig på ett chartrat fl yg till Kreta eller bläddrar i 
resebroschyrerna om landet med de fi na stränderna. 
Det fi nns en baksida som vi alla bär ansvar för. Du 
kan vara med och ändra på detta genom att använda 
dina demokratiska rättigheter - just dessa som föd-
des i Aten för tusentals år sedan.

Tamam
Philip Sandberg, ordförande 
Gustaf  Sörnmo, vice ordförande
Kerstin Jurlander, kommunikationsansvarig
Andreas Ragnarsson, hemsideredaktör
Erik Abrahamsson, sekreterare

Ensam och stark, Rädda Barnen i Malmö
Linnea Stridh, projektledare 
Märta Roxberg, projektledare
Linda Askow, projektledare 
Ida Veileborg, projektledare 

Smått och gott

Föreläsningar i Lund
Under våren hålls en föreläsningsserien i 
Tamams regi om ämnen som berör vårt arbete; 
asylprocessen och integration i Sverige, barns 
utanförskap i Paraguay samt biståndspolitik i 
Centralasien och Afghanistan. Serien innehåller 
fem föreläsningar som hålls på atriumgården 
på stadsbiblioteket i Lund, med start 12 febru-
ari 2009 kl 19.00. Föreläsningarna är gratis och 
öppna för vem som helst. 

För mer info, se www.tamam.se.

Välkomna!

Volontär till Mexiko!
Nu söker vi även volontärer till Mexiko. Samma 
villkor gäller som för volontärer till Paraguay 
(se sid 18). Mer om Tamams arbete i Mexiko 
kommer i februarinumret av Tamamposten.
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T@m@m i cyberspace
Antalet besökare på Tamams hemsida har 
ökat lavinartat under hösten. Varje vecka sur-
far i snitt 250 besökare in på www.tamam.se. 
Tamams begynnande internationella prägel 
fi nns också refl ekterad i besöksstatistiken, där 
Norden och Albanien dominerar men även 
tillfälliga gäster från östeuropeeiska länder, 
Paraguay, Kirgizistan, Egypten och Azerba-
jdzjan förekommer.

Tamam Jordanien?

Malmborgs stödjer barn med näringsrik 
kost
ICA Malmborgs Clemenstorget i Lund har spon-
srat Tamams verksamhet med frukt och bröd un-
der 2008. Fikat har varit ett viktigt energitillskott för 
våra deltagare på läxhjälpen. 

Samarbete med studieförbund öppnar 
nya möjligheter
Tamam har inlett ett samarbete med studieförbun-
det Sensus i Lund. Tamam kommer att arrangera 
kulturarrangemang och studiecirklar tillsammans 
med Sensus, som även tillhandahåller ledarutbild-
ningar, föreläsare och affi scher. Sensus Studieför-
bund har lång erfarenhet av samarbete med ideella 
föreningar.

Nationerna väljer att stödja oss
Tamam har inlett samarbeten med nationer på 
Lunds universitet. Vi har bland annat informerat på 
novischträffar på Hallands Nation, Krischansta Na-
tion och Blekingska Nationen. Hallands nation har 
även tryckt upp affi scher till självkostnadspris, ut-
lovat lokaler och satt upp Tamam-affi scher på sina 
affi scheringsrundor. Tack till dessa socialt ansvars-
tagande nationer!

Vi tackar:
Mexikansk supporter
Ett 70-tal Tamam-tshirts såldes i Mexiko och gav 
en vinst på 2850 pesos (ca 1700 kronor). Initia-
tivet togs av Adalberto Perusquia Jasso, VD på 
företaget Comprovet i delstaten Michoacans  hu-
vudstad Morelia. Han tryckte på eget initiativ upp 
100 t-shirts och sålde till vänner och bekanta. Hela 
försäljningssumman går till Tamams verksamhet. 
Adalberto Perusquia Jasso säger att han blev mycket 
imponerad av Tamams verksamhet efter sitt besök 
i Lund i juni 2008.

“Haha, Tamam, det är ju jordansk kyckling! Och hu-
vudena på era T-shirtar är ju ägg!”, utbrister Matar 
Saqer, UNWRA, Amman, Jordanien.
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Schema för årsmötet

09.00 Samling i Vårfruskolans matsal
09.15 Årsmötet öppnas
  Vad har hänt inom Tamam sedan starten?
  Philip Sandberg, ordförande, Tamam
  Gustaf  Sörnmo, vice ordförande, Tamam
10.00 Seminarium 1: Tamams arbete i Paraguay (engelska)
  Elisabeth Weber de Gavilán, direktör, Fundación Vida Plena
  Hermann Schmitz, ordförande Pro Paraguay Initiative (PPI)
  Anna Dichtl, volontär, Fundación Vida Plena
  Philip Sandberg, ordförande Tamam
11.15 Kaffe och mingel
11.45 Seminarium 2: Tamams arbete i Albanien (engelska)
  Alma Cullhaj, verksamhetsledare Tamam Tirana
  Gustaf  Sörnmo, vice ordförande, Tamam
12.30 Lägesrapporter ur Tamams verksamhet i Lund, Stockholm, Köpenhamn och   

  Burlöv
13.15 Lunch
14.00 Vad gör facket för studenterna? Studentinformatör Elin hos vår sponsor Aka  

  demikerförbundet SSR berättar.
14.15 Årsmötesförhandlingar
16.00 Fika och peruansk musikunderhållning
16.30 Tankar om Tamams framtid presenteras
17.30 Årsmötes avslutas

18.00 Minibussar avgår till scoutstuga i Lomma för frivilliga
20.00 Middag, mingel och fest

Tamams årsmöte
När? Lördagen den 16 maj kl 09.00
Var? Vårfruskolans matsal i Lund
Hur? Anmäl dig genom att maila till philip.sandberg@tamam.se senast 1 april.

Vill du skriva en motion till årsmötet?
Vi tar tacksamt emot den på mail till info@tamam.se senast 15 mars.
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Introduktion till Tamam
Tamam är en politiskt och religiöst oberoende biståndsorganisation. Tamam startades 
i maj 2008 med säte i Lund, men har varit verksam som informell grupp sedan januari 
2003. Föreningen verkar för barn och ungdomars rättigheter och förbättrad livssituation 
med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Syfte
Tamams verksamhet syftar till att minska barn och ungdomars utsatthet och ensamhet genom skapandet 
av mångkulturella mötesplatser och goda förebilder. För oss är det “tamam” varje gång en individ ser möj-
ligheter och hittar egen drivkraft till initiativtagande samtidigt som personen aktivt verkar för att stödja andra 
människor och hitta gemensamma lösningar.

Mål
Skapa mångkulturella mötesplatser där kommunikationen mellan individer och grupper stärks.
Främja ungdomars drivkraft och stärkt initiativförmåga.
Skapa positiva förebilder och ett ökat kontaktnät.
Främja en ökad förståelse för andra människor.
Få ungdomarna att se möjligheter snarare än hinder.
Främja en hälsosam livsstil och en aktiv fritid.
Synliggöra barn och ungdomar som på olika sätt befi nner sig i utanförskap.
Öka ungdomarnas ansvarstagande och samarbetsförmåga.
Uppskatta det unika hos varje individ och bidra till ett ökat självförtroende.

Metod
Genom våra projekt med aktiviteter, läxhjälp, läger och utfl ykt vill vi:
Bryta isen genom sport, kultur, musik och lek.
Få frivilliga, deltagare, anställda, familjer att känna sig uppskattade och värdefulla genom personliga möten 
och kontakter.
Skapa ett ökat intresse för engagemang, demokratiska frågor och insatser för andra medmänniskor genom 
t.ex. workshops, värderingsövningar, utbildningar, läger och samarbetsövningar.
Väcka nyfi kenhet och motivation för kunskapsinhämtning och inlärning samt egna initiativ genom t.ex. läger 
och läxhjälp.
Stimulera till en ökad omvärldskännedom genom t.ex. utfl ykter, utbyten och workshops.


