NYCKLAR TILL FRAMGÅNG!
Gruppdiskussion vid seminarium i Skurup 2018-08-21 om Möjligheternas Söderslätt! En dialog om
möjligheterna för nya svenskar på Söderslätt arrangerat av FemNet, www.femnet.se

GODA EXEMPEL



Lomma MIN – motivation, information, nätverk - arbete för ensamkommande
Rådrum – samverkan resurser.
Info: Ett rådrum är en plats dit människor som behöver hjälp att hitta rätt i det svenska samhället är
välkomna. Besöken är gratis, konfidentiella, neutrala och opartiska. Rådrummen bemannas av
frivilliga. Målsättningen är att 50% av rådgivarna ska komma från majoritetssamhället och 50% från
ett utomeuropeiskt land. Mer info: RådRum Skåne, www.sensus.se/dela/nytt-samarbete/radrum/
 SLU, Alnarp och somaliska föreningen – utvisade somaliska kvinnor går odlingskurs och tar med
kunskaperna när de flyttar tillbaka till Somalia
 Psykisk ohälsa – mentorskap för utrikesfödda kvinnor
 Medborgarskolan Öst och Stockholm
 Sättet att skapa Mötis i Skurup med Hubb-tanken och eldsjälar som kämpar. Tillåtande atmosfär ger
möjligheter.
 Avtal kommun – förening, I Malmö finns ett 10-tal avtal. T ex Gnistan Malmö och UNG i stan –
mötesplats 6-14 år verksamhet både för barnen med öppen fritidsverksamhet/mötesplats, som också
ger möjligheter för de vuxna/föräldrarna att utbildas eller arbeta.
Info: Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan offentliga och den
idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. Se
Överenskommelsen Skåne www.overkommelsenskane.se

FÖRSLAG













Stärka civilsamhället genom lokala kompetenscentra för föreningar/civilsamhället
Info: Kompetens finns här av olika slag http://www.publiktentreprenorskap.se/
Bygg dialoger, bygg värdegrunder, prata värdegrunder. Förebygg konflikter som beror på bristande
info, och bristande tydlighet om vad som gäller. ”Dialogfacilitera”.
Tillgängliggöra och synliggöra goda exempel. Finns behov av både små/stora projekt. Både gällande
föreningar, företag och kommuner.
Synliggöra de goda exemplen, tillgängliggöra, lätt ta del av god exempel som Möjligheternas dag,
Sjöbo och Föreningarnas dag, Skurup
Möjligheternas dag (Sjöbo) inriktat på utbildningar/arbete kompletteras med föreningarnas dag.
Skapa arbete för nyanlända
Samverka arbetsförmedlingen och arbetsgivarna, öppenhet hos arbetsgivare att bemästra, acceptera
och våga ta emot nya arbetskraften, kunskaper, mer möjligheter för nya svenskar
Extratjänst anställning under arbetstid – Nystartsjobb, A-kassa. Det senare att föredra, är riktigt jobb.
Integrationen i grupper kontra inkludering. Det senare är en bättre metod.
Riktade satsning på unga tjejer (+mammor)
Unga tonårstjejer i föreningslivet
Goda manliga förebilder t ex pappagrupp, Män för jämställdhet www.mfj.se, Machofabriken

