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Bakgrund
Insatsen Vi ses! Språkvänner i Linköping är ett samarbete mellan Linköpings
kommun och Linköping Södra Röda Korskrets som har pågått i sammanlagt tre
år. Sedan januari 2019 är det i form av ett IOP, idéburet offentligt partnerskap.
Syftet är att gemensamt verka för ett mer inkluderande Linköping genom
mellanmänskliga möten i syfte att främja etablering i kommunen för
nyanlända.
Projektet har under året fortsatt det arbete som har byggts upp tidigare år, och
har täta kontakter och samarbeten med kommunala verksamheter som Råd och
stöd, Frivilligcentrum, enheter inom Leanlink, samt med biblioteket i fråga om
lokaler och marknadsföring för språkcaféer.
Även kommunala bolag har engagerat sig i att främja möten med hjälp av pop
up-caféer: Sankt Kors, Tekniska Verken och Stångåstaden. Ett nära samarbete
har byggts upp med det kommunala projektet Linkstep, som drivs av
Stångåstaden med bas i Ryd.
Aktiviteter
Aktiviteterna som projektet genomför är
-

Pop up-språkcaféer ute på olika arbetsplatser, både privata företag och
kommunala verksamheter och bolag.
Idrottsaktiviteter som innebandy, basketboll, volleyboll (där idrottshall
bokas alt. befintliga, kommunala uteplaner används).
Walk and talk-språkcaféer.
Guidade turer i Linköping, stadsvandringar, på lätt svenska samt med
bildstöd. Det genomförs i samarbete med Linköpings guideklubb.
Besök och aktivitet Trädgårdsarbete i den kollektiva trädgården på
Tinnerö ”Folkträdgården”.

Aktiviteterna finns i flera stadsdelar i Linköping och har 10 – 20 deltagare per
gång.
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Stadsdelar där språkcaféer arrangeras regelbundet (dvs veckovis) är
Skäggetorp, 4 kvällar i veckan; Innerstaden (Röda korsets lokaler på
Repslagaregatan), 3 kvällar i veckan; Lambohov, 1 kväll i veckan; Berga, 1
kväll i veckan; Linköpings Stadsbibliotek, 1 kväll i veckan; Agorahuset i
Skäggetorp, 1 förmiddag i veckan; biblioteket i Ekholmen, 1 kväll i veckan.
Utveckling här är att i samarbete med projekt Arena Ryds Herrgård och
tillsammans med kommunens projektledare Alexander se om någon språk caféaktivitet även kan arrangeras i Herrgården i Ryd. I Ryd har även en dialog
inletts med biblioteket.
Projektet har även deltagit och marknadsfört verksamheten vid ett antal mässor
under året, vissa i samarbete med Frivilligcentrum:
-

Women’s day (i Berga).
Engagemangsdag (för volontärer och engagerade kommuninvånare).
Välfärdsmässan.
Näringslivsdagen.
Stadsfesten.
PRO-dagen.
Bergadagen, Johannelundsdagen, Skäggetorpsdagen.

Kontinuerliga kontakter och anvisning av deltagare sker från
Arbetsmarknadscentrum och från och mellan Röda korset och Internationella
kvinnoföreningen.
Resultat
Utfall jan - okt 2019
-

Antal anmälda nyanlända: 199st (89kvinnor/ 110män)
Antal anmälda etablerade: 89st (65 kvinnor/ 24män)
Antal nya Språkvänspar: 71st
Totalt antal aktiva Språkvänspar: 83st

Framtid
När projektet initierades låg fokus mycket på att arbeta för att underlätta
etablering i det svenska och linköpingska samhället för nyanlända. Det var i
spåret efter flyktingvågen 2015.
Från att ha varit ett projekt där etablerade linköpingsbor har uppmanats göra en
insats ligger nu istället fokus på värdet i det mellanmänskliga mötet.
Anledningen till det är att Röda korsets projektledare ser en ökad polarisering
och en uppdelning i ’vi’ och ’dem’, vilket inte gynnar projektet som sådant.
Kontakterna som finns med kommunala verksamheter kommer att fortsätta
förvaltas, liksom samarbetet med andra aktörer från näringsliv och idéburen
sektor.
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Delmål för 2020 är
-

Öka antalet matchade språkvänner jämfört med 2019.

-

Genomföra aktivitet på kontinuerlig basis även i stadsdelen Ryd.

-

Bibehålla antalet deltagare vid de aktiviteter som genomförs.

Ekonomi
Via partnerskapet finansierar Linköpings kommun tjänsten som projektledare,
vilket uppgår till 600 000 kr/ år. Röda korset går in i projektet med OHkostnader, kostnader för lokaler samt resor för projektmedarbetarna vilket
uppgår till 477 600 kr/ år.
Partnerskapets giltighet sträcker sig 2019-01-01 – 2021-12-31.
Sammanfattning
Partnerskapet fungerar bra i enlighet med vad som har överenskommits.
Genom samarbete och samverkan mellan kommunen och civilsamhälle kan vi
tillsammans uppnå resultat som ger större effekt än om parterna verkar var för
sig, och partnerna upplever att detta efterföljs.

Johanna Lensell Rebillon för Linköpings kommun

Madeleine Szente, Linköping Södra Röda Korskrets
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