Motion för att förbättra integrationen samt arbeta med att stödja och stärka
ensamkommande flyktingungdomar som kommer till Nora
LPo anser att vi genom föreningslivet bör arbeta proaktivt för att hjälpa de ensamkommande
unga att få en bra introduktion till Sverige. Detta underlättar och inspirerar
integrationsprocessen och vi ser det som positivt och en möjlighet att även intressera dem
för föreningslivet. Det finns undersökningar som visar att första generationens invandrare är
överrepresenterade när det gäller tyngre missbruk och det är något vi arbeta för att
förändra. Vi behöver ge dessa ungdomar möjlighet att välja att inte bli segregerade utan
istället bli integrerade genom att ta del i det aktiva livet som finns här De behöver få en
förståelse för hur livet fungerar i Sverige. Hur man klarar sig, visa alla möjligheter som finns,
hur man hittar vänner, aktiviteter, fritidsintressen. Nyanlända barn och ungdomar behöver
både vuxna förebilder och vänner i samma ålder. Det har vi svårt att skapa genom
professionella, det skapas genom nätverk av ansvarsfulla ungdomar som kan visa nyanlända
ungdomar hur man ska kunna leva ett gott liv i Sverige. Föreningslivet är en stor outnyttjad
resurs här.
Nora Pershyttan har skissat på en modell där de under ett år tar på sig ansvaret att
samtliga barn får en väl genomtänkt integration i föreningslivet på ett naturligt sätt. På
grund av oklara besked från kommunen och lång handläggningstid kom ovanstående arbete
aldrig igång. Modellen byggde på att klubben kontinuerligt erbjöd öppet-hus kvällar för
klubbens ungdomar där de ensamkommande ungdomarna skulle få möjlighet att lära känna
vanliga svenska ungdomar och pröva på olika aktiviteter. Det skulle ha blivit ett utbyte för
alla. Arbetet föreslogs ske via coacher som också skulle ta på sig en form av kontakt manna
skap i syfte att hjälpa ”sin ungdom” komma igång i någon lämplig fritidsaktivitet. Klubbens
modell byggde även på att erbjuda träning två kvällar i veckan för de ensamkommande
ungdomarna. Även simundervisning ingick i modellen. Efter ett år skulle barnen delta på lika
villkor som övriga och coachen finns kvar om barnet önskar dock ej på ett lika strukturerat
sätt som under första året utan då förhoppningen var att en naturlig allians bildats För att
täcka omkostnader, slitage redovisades kostnader och föreslogs bidrag 1000 kr/mån/barn.
LPo föreslår nu att kommunfullmäktige uppdrar till förvaltning att ta del av modellen samt
uppdra till intresserad förening (lämpligen NPBK) som under ett år med start under hösten
eventuellt kan åta sig uppdraget och implementera modellen för att sedan en annan
förening efter ett år kan ta över ”stafettpinnen”. LPo föreslår i sammanhanget att ett krav
som kommunen bör ställa är att den förening som får uppdraget årligen bör ha ett policy och
värderings program som överensstämmer med de kommunala fritidsgårdarnas policy samt
att ovanstående integrationsarbete är kopplat till ett bidrag som utgår för detta i
storleksordning till vad som kan erbjudas. Ovanstående bidrag bör täcka flertalet kostnader
utöver tolk, översättarservice av policyprogram etc. Ev medlemskap till klubbar som måste
lösas om ungdomen fastnar för sport löses individuellt med ”god man” eller boendepersonal
för den enskilde ungdomen.
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