Minnesanteckningar för Mångfaldsgruppen sammanträffade i
Borlänge FR 2014 03 20
Deltagare: Ulla Michel, Karlstads FR, Marie Karlsson, Eskilstuna FR, Erna
Lindkvist, Norrköping FR, Irene Malmborg, Södertälje FR, Barbro Dahl
Hassis, Kaarina Brygel, Ingrid Haggårds, Leksands FR, Helena Schenning,
Anna Skarin, Borlänge FR.
Anna Skarin hälsade gruppen välkommen och föregående
minnesanteckningar från Örebro 2013-09-13 genomgicks. Syftet med
gruppen är att skapa nätverk kring hur vi når nysvenskar i
relationssvårigheter, de som inte känner till eller upplever det obekvämt
att vända sig till kommunens frivilliga hjälpinsatser, dvs. de med annan
socio-kulturell bakgrund. Andra minoritetsgrupper som personer med
funktionshinder och HBTQ är också områden som hör hemma för
utforskande av informationsinsatser från detta nätverk.
De nyanlända är mycket upptagna av att hitta en plattform i sitt nya land
att etablera sig i. FR känns därför många gånger som ett nästa steg, då
etableringen i samhället grundats. De alternativa forum som nämndes var
t. ex: Basutbildning för korttidsutbildade i Södertälje, Gemensamma
krafter i Borlänge och andra privata alternativ som samarbetar med
arbetsförmedlingen runt om i landet.
Kyrkans roll i invandrargrupper. Svenska kyrkan arbetar mycket med
nysvenskar. Däremot vänder sig svenskarna själva mot Sv. Kyrkan, vi
bryr oss inte så mycket, vilar hellre mot staten då vi behöver hjälp. Att
nysvenskarna känner trygghet i kyrka/tro, men inte vi svenskar, kan
skapa obalans.
Integrationssamordnare kan vara en bra ingång, det är viktigt att vi
kommer in i rätt läge för att inte sammanblandas med sociala
myndigheter. Det är också viktigt att noga ha tänkt igenom och vara
tydliga med vad vi kan hjälpa till med för att inte missförstånd uppstår om
vad vi kan bli använda till. Hierarkiska kulturer inom parrelationer kan
vara utmanande för männen då de möts av den diskurs svensk jämlikhet
påbjuder. Likaså att samtalshjälpen ska rikta sig mot problemlösning, inte
att frånskilja eller bestämma åt paret.
Vissa kulturer, t.ex. islam vänder sig hellre till de äldsta i familjen eller
imamen för att dryfta sina samlevnadssvårigheter. Att hitta vettiga
kanaler för information är alltså svårt, översatta hemsidor,
informationsbroschyrer, s.k. flyers på olika språk, kostar 1-2000 kr/språk
har praktiserats med gott resultat på flera ställen. Kommunala
tolkcentraler kan ta dylika uppdrag.
Leksand: Vad ska vårt bidrag från familjerådgivningen vara för att sätta
oss på kartan? Hur mycket spjutspets ska FR vara jämfört med

kommunens skolplan, landstingets sjukvård? Vilka mål- och styrdokument
stödjer av oss utförda kartläggningar och undersökningar om hur
informationen om vår verksamhet ser ut, efterfrågar/behöver för att
tillgodose en kulturell och språklig mångfald?
Borlänge: Statiska uppgifter kan ge riktning för familjerådgivningarna.
Fam 2000 kan ge en bild av besöksfrekvenserna, t. ex; från Mellanöstern,
Afrika Europa, Sverige, övriga?
Södertälje: Vårt syfte med mångfaldhetsgruppen är hur vi når ut, arbetar
med frågeställningarna. Hur når vi de andra HBTQ och funktionshinder?
Kan vi dela tankar och erfarenheter om mångfald? Hur går vi vidare?
Eskilstuna: HR-ansvarig (personalansvarig)drog ihop en certifieringsgrupp
på socialförvaltningen för en omcertifieringstid på tre år.
Karlstad: Prova-på-familjerådgivning. Gratissamtal (typ
besiktningsprotokoll) för nyblivna föräldrar.
Annie Öfsti, gårdagens föredragshållare i Borlänge, talade om alternativa
diskurser. Vilka är familjerådgivarnas förföreställningar om kärlek? Vilket
maskineri är vi familjerådgivare egentligen med och smörjer? Att vi borde
”borra”, utforska den dominerande diskursen om sex, trohet mm som vi
bär på. Att fråga efter det osynliga, att lyssna till de marginella
stämmorna, att acceptera ”det normala kaoset”. Frågan skapade en
intressant diskussion.
Vilken diskurs är den svenska? FR måste förmedla de värderingar som är
rådande generellt i parförhållanden i Sverige. En ingång kan vara att tala
om hälsa. Nysvenskar som lever i dåliga relationer mår inte bra, uppsöker
sjukvården ofta för olika åkommor. Vid en närmare granskning kan det
också vara PTSD, kulturkrockar, utsatthet, arbetslöshet, utvisningshot,
uppgivenhet, depressioner, förvirring mm. som förvärrar deras mående.
Gruppen träffas igen i höst eller i vår i Norrköping.
Minnesanteckningen nedskrevs av
Ingrid Haggårds, familjerådgivningen för kommunerna Leksand, Gagnef,
Rättvik och Vansbro

