
www.europa.eu/volunteering

En hyllning till det 
frivilliga arbetet

Europaåret för frivilligarbete 2011 ska: 
•	 verka	för	en	miljö	som	främjar	ideellt		
	 engagemang,
•	 stärka	ideella	organisationer	och	öka		
	 kvaliteten	på	ideella	insatser,
•	 erkänna	ideella	aktiviteter	och	de		
	 kunskaper	som	det	skapar	och	bidrar		
	 med	i	vårt	samhälle,
•	 öka	medvetenheten	om	värdet	och		
	 betydelsen	av	ideellt	engagemang	för		
	 individen	och	samhället.

Ungdomsstyrelsen koordinerar 
I	Sverige	har	Ungdomsstyrelsen	(www.
ungdomsstyrelsen.se)	fått	i	uppdrag	av	
regeringen	att	koordinera	frivilligåret.	Till	
sin	hjälp	har	man	en	referensgrupp	med	
representanter	från	olika	frivilligorganisa
tioner.	Ungdomsstyrelsens	roll	är	att	ta	fram	
ett	nationellt	aktivitetsprogram,	att	kanalisera	

engagemang	och	att	uppmuntra	till	att	
upp		märksamma	Frivilligåret	2011.	Ungdoms
styrelsen	har	en	facebooksida,	tar	fram	en	
manual	för	hur	organisationer	kan	använda	sig	
av	frivilligåret	i	sina	medie	kontakter,	
informerar	om	olika	aktiviteter	och	goda	
exempel	och	arrangerar	träffar.	Ta	kontakt	
med	Emmy	Bornemark	om	du	vill	veta	mer:	
tel	08566	219	53	emmy.bornemark@
ungdomsstyrelsen.se.	Mer	information	om	
vad	som	händer	i	Sverige	kan	du	få	på: 
www.ungdomsstyrelsen.se/frivilligaret.
 
Dela med dig av goda exempel 
Följ	historier	från	andra	ideellt	engagerade	i	
Europa	och	dela	med	dig	av	din	berättelse	
på www.europa.eu/volunteering.
Det	är	här	journalister	och	andra	kollar	när	
de	vill	ha	information,	så	det	är	ett	bra	ställe	
att	synas	på.	l
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Använd Frivilligårets 
logotyper
om ni har aktiviteter som ni vill koppla till 
europaåret för frivilligarbete 2011 kan ni 
ladda ned logotyper på den europeiska 
webbplatsen om fri villigåret:  
http://europa.eu/volunteering/
observera att ni måste acceptera 
europeiska Kommissionens regler för 
användande. 

Kalendarier
på ungdomsstyrelsens hemsida www.
ungdomsstyrelsen.se/frivilligaret 
hittar du kalendarium  med det som 
händer under frivilligåret. Frivilligåret 
2011 finns även på facebook, www.
facebook.com/frivilligaret, där kan du 
lägga upp egna evenemang, tipsa om 
böcker eller metoder samt diskutera 
frågor som rör frivilligarbete. För aktivi teter 
på europeisk nivå, se eu:s webbplats: 
http://europa.eu/volunteering/
Glöm inte bort att tipsa ungdomsstyrel-
sen om era aktiviteter så ser vi till att 
det kommer med i kalendariet för 
europaåret för frivilligarbete 2011. 
skicka då rubrik, datum, plats och 
kortfattad information om aktiviteten.

Läs mer på Alliance 
hemsida
den europeiska nätverksorganisationen 
alliance (www.eyv2011.eu/) har fått 
uppdraget att uppmärksamma frivilligar-
betet som sker i eu:s medlemsstater 
under året. alliance är en sammanslut-
ning och portal för organisationer och 
frivilliga i europa, och består av mer än 
2000 medlemsorganisationer från hela 
europa. på alliance webb kan man 
ladda ned rapporter och läsa mer om 
de sex arbetsgrupper som utvecklar 
frivilligarbetet på europeisk nivå.

NyhEtsbrEv # 1/2011

Över 100 miljoner människor arbetar ideellt i Europa. I Sverige 
engagerar sig hälften av alla medborgare. För att uppmärk-
samma alla som ger sin tid till andra så har EU-kommissionen 
utsett 2011 till Europaåret för frivilligarbete.

text och produktion: 
Global reporting, februari 2011

Monica Hallgren är samordnare för Frivilligcentralen i Enköping.
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–	Jag	vill	hylla	de	miljontals	människor	i	
Europa	som	ägnar	tid	åt	att	förbättra	
världen.	När	startskottet	går	för	Europaåret	
för	frivilligarbete	vill	jag	slå	ett	slag	för	
människor	som	gör	skillnad.	Nu	är	det	dags	
att	dela	med	sig,	ge	någonting	tillbaka	och	
hjälpa	dem	som	hjälper!	Det	sade	Viviane	
Reding,	viceordförande	för	EUkommissio
nen	och	ansvarig	för	rättvisa,	grundläg
gande	rättigheter	och	medborgarskap,	i	
invigningstalet	för	Frivilligåret	2011.
På	invigningen	i	Budapest	den	8	januari	

deltog	även	representanter	från	Europaparla
mentet	och	Ungerns	president	Pál	Schmitt.	I	
sitt	tal	uppmärksammade	han	att	över	100	
miljoner	européer	på	något	sätt	arbetar	ideellt.

Att	ha	frivilligarbete	som	tema	för	året	
var	ett	svenskt	initiativ	när	Sverige	var	
ordförande	i	EU.	Mia	Nilson	är	departe
mentssekreterare	på	Utbildningsdeparte
mentet	och	arbetar	med	frågor	gällande	
det	civila	samhället.	Hon	deltog	i	invig
ningen	i	Budapest.		
–	Viviane	Reding	var	entusiastisk	över	

hur	många	frivilligt	engagerande	det	finns	
i	Europa	och	vill	gärna	att	frivilligåret	gör	
att	de	blir	ännu	fler.	Hon	lyfte	också	fram	
att	det	är	viktigt	att	under	året	visa	
solidaritet	med	de	länder	som	inte	har	de	
garantier	för	demokrati	som	ett	starkt	
civilt	samhälle	innebär.	l

Invigning av Frivilligåret 
i budapest

Kom och möt representanter från 
andra organisationer på dialogkonfe-
rensen som äger rum 17–18 mars 
utanför stockholm. där kan du delta i 
seminarier om frivilligarbete, få tips på 
hur du rekryterar medlemmar till din 
organisation och hur man arbetar mot 
rasism och diskriminering. du får 
också chansen att utbyta idéer med 
andra och inspireras! Konferensen 
arrangeras av ungdomsstyrelsen i 
samarbete med studieförbundet 
Vuxenskolan, under ledorden lyssna, 
reflektera och agera. 

mer information och anmälan här: 
www.ungdomsstyrelsen.se
eller kontakta: 
lena Hallberg, ungdomsstyrelsen, 
telefon 08-566 219 29. 
linus olofsson, studieförbundet 
Vuxenskolan, telefon 08-679 03 66.

Ungerns president Pál Schmitt och Viviane Reding, viceordförande för EU-kommissionen. 
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–	Varannan	svensk	
lägger	ned	i	snitt	
168	timmar	per	år	
på	frivilligt	arbete,	
sade	Nyamko	
Sabuni,	jäm	ställd
hetsminister	med	
ansvar	för	det	
civila	samhället.	
Hon	höll	tal	på	
invigningen	av	den	

svenska	delen	av	Europaåret	för	frivilligt	
arbete,	som	ägde	rum	på	Rosenbad	den	
fjärde	februari.	
Att	hälften	av	svenskarna	arbetar	ideellt	

på	något	sätt	placerar	Sverige	över	genom
snittet	i	Europa.	Nyamko	Sabuni	betonade	
att	forskning	visar	att	ett	starkt	civilt	samhälle	

ger	en	stark	ekonomi	och	kan	förbättra	
handelsrelationer	med	andra	länder.	
På	frukosten	fanns	också	representanter	

från	ett	antal	organisationer,	bland	annat	
Frivilligcentralen	i	Enköping,	som	
planerar	speciella	aktiviteter	för	att	
uppmärksamma	Frivilligåret:
–	Vi	kommer	att	ha	en	seminariestafett	

där	varje	förening	tar	ansvar	för	en	månad	
var	under	året.	Nätverkande	på	lokal	nivå	
är	jätteviktigt,	det	är	en	bra	satsning	inför	
framtiden.	Det	sade	Monica	Hallgren,	
samordnare	för	Frivilligcentralen	i	
Enköping.	
På	lanseringsfrukosten	deltog	också	

Ungdomsstyrelsens	generalsekreterare	Per	
Nilsson	och	Pierre	Schellekens	från	
EUkommissionen.	l

Nyamko sabuni öppnade 
frivilligåret i sverige

Kom till 
dialogkonferensen 
17–18 mars

under året kommer en turnerande 
utställning besöka varje huvudstad i 
eu:s medlemsländer. turnén har 
hittills varit i budapest, Wien och 
lissabon. den 10–12 augusti 
kommer den till europahuset i 
stockholm. på utställningen kan 
deltagarna knyta kontakter med andra 
organisationer och institutioner. det 
blir seminarier, föreläsningar och 
möjlighet att lobba för sina hjärtefrå-
gor. Vill du och din organisation vara 
med? Kontakta emmy.bornemark@
ungdomsstyrelsen.se för mer 
information. 

Medverka i Europa-
utställningen i augusti
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Nyamko Sabuni.

berätta om era aktiviteter 
och följ Europaåret för 

frivilligarbete 2011 
på facebook!

Besök oss på 

Facebook

tipsa oss om aktiviteter 
till nyhetsbrevet!
maila dina förslag till: emmy.
bornemark@ungdomsstyrelsen.se

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/1,2070,1846,00.html
http://www.facebook.com/frivilligaret
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Konceptet	är	lika	enkelt	som	genialt.	Det	
handlar	om	att	vara	en	länk	mellan	det	
sjudande	svenska	föreningslivet	och	alla	
nyanlända	unga,	som	söker	efter	en	
meningsfull	fritid	och	en	väg	in	i	det	
svenska	samhället.
–	Det	kan	vara	fotboll,	simma,	African	

power	dance,	rugby,	pilbågsskytte	eller	
vad	som	helst.	Nästa	vecka	ska	vi	iväg	
och	spela	bowling,	sen	blir	det	basket.	
Ofta	blir	det	sporter,	det	är	lättast	att	få	
kontakt	med	sportföreningar	som	kan	ta	
emot	oss.	Det	passar	också	bra	med	vår	
ambition	att	ha	aktiviteter	tillsammans	
med	föreningens	egna	träningar,	säger	
Martin	Persebo.
Han	är	en	av	alla	frivilliga	som	arbetar	

med	Move	It	i	Göteborg,	Landskrona,	
Stockholm	och	Malmö.	
Martin	kommer	från	början	från	

Värmland	och	flyttade	till	Göteborg	för	att	
plugga	socialantropologi.
–	Jag	har	alltid	varit	intresserad	av	

frivilligarbete.	När	jag	träffade	MatsOla,	
som	var	en	av	de	som	startade	verksamhe
ten	här	i	Göteborg,	kände	jag	direkt	att	det	
här	var	något	som	passade	mig.
Han	är	med	på	nästan	alla	aktiviteter.	

En	aktivitet	i	veckan	blir	det,	ibland	två.
–	Det	kan	vara	absolut	vad	som	helst.	

Det	viktiga	är	det	är	något	som	kan	leda	
till	fortsatt	engagemang	för	de	nyanlända.
Mycket	sker	genom	personliga	kontakter.	

Volontärer	känner	någon	som	deltar	i	en	
aktivitet	och	på	det	sättet	hittar	de	hela	tiden	
nya	saker	att	göra.	De	söker	också	efter	
intressanta	föreningar	i	föreningsregistret.
–	Vi	får	alltid	positiv	respons	från	

föreningarna,	det	är	aldrig	svårt	att	finna	
aktiviteter.
Fast	det	krävs	också	planering.	Möten	

varannan	måndag.	Och	en	gång	i	månaden	
går	volontärerna	igenom	vad	de	ska	göra	
de	nästkommande	två	månaderna.
Huvudman	för	projektet	är	Individuell	

Människohjälp,	IM.	De	ställer	sina	lokaler	
till	förfogande	och	hjälper	till	med	det	
organisatoriska.	I	Göteborg	arbetar	Åsa	
Almberg	som	volontärsamordnare.
–	Under	2010	fick	IM	medel	från	

Ungdomsstyrelsens	engagemangsguide
projektmedel	för	att	stärka	och	strukturera	
upp	volontärarbetet.	Nu	är	det	mer	
volontärstyrt	igen.
De	flesta	nyanlända	som	deltar	i	

verksamheten	går	på	IVIKgymnasiet,	ett	

förberedande	gymnasium	för	nyanlända	i	
åldern	16–20	år.
Martin	och	de	andra	volontärerna	går	ut	

i	klasserna	och	berättar	om	verksamheten.	
–	Men	nu	börjar	det	komma	elever	från	

andra	gymnasier.	Det	sprider	sig	genom	
djungeltelegrafen.
Varje	vecka	inför	en	ny	aktivitet	skickar	

volontärgruppen	sms	till	dem	som	har	
anmält	intresse	att	vara	med	i	projektet	
–	det	rör	sig	om	runt	120	unga	som	får	sms.
–	När	vi	sen	är	med	på	aktiviteten	

frågar	vi	om	de	känner	några	andra	de	tror	
vill	vara	med	och	så	sätter	vi	upp	dem	på	
smslistan	också.
–	Det	är	helt	underbart	att	arbeta	med	

Move	It.	Det	är	inte	så	att	vi	”ger”	–	de	
ger	lika	mycket	till	oss.	Det	boostar	en	
verkligen!	Jag	tänker	ofta	på	glädjen	över	
att	få	arbeta	med	det	här.	l

besök Move It:s facebooksida om 
du vill veta mer: 
www.facebook.com/group
eller läs på Internationell Människo-
hjälps hemsida:
www.manniskohjalp.se

Move It bjuder in nyanlända 
till föreningslivet
Porten till det svenska föreningslivet kan ibland kännas trång för nyanlända unga flyk-
tingar. Men då finns Martin Persebo och alla de andra i Move It som varje vecka bjuder in 
unga invandare till olika aktiviteter.

Rugby är bara en av många aktiviteter som Move It kan bjuda in till.
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Goda exempel

http://www.facebook.com/group.php?gid=39255042225
http://www.manniskohjalp.se/sv/Om-IM/Kampanjer-teman-samarbetsprojekt-natverk/IM-volontarer-och-Move-it/

