
 

Bidrag till BÄSTA KLUBBPROJEKT 2019 från Umeå-Sävar Soroptimistklubb 

”En möjlig väg in i arbetslivet”- ett projekt tillsammans med afrikanska kvinnor, främst från 

Kongo och Kamerun. 

Hösten 2018 träffade en av klubbens systrar en nigeriansk affärskvinna på Umeå badhus och i 

samtalet framkom ett stort behov av stöd och hjälp till nyanlända arbetslösa kvinnor som fått affären 

som samlingspunkt. Affärskvinnan blev därefter inbjuden till ett klubbmöte där hon medryckande 

berättade om detta och då det fanns möjlighet att just då söka TIA medel(tidig insats i arbetslivet) 

från Länsstyrelsen skrev dåvarande president Elisabeth Åström en lysande ansökan som resulterade i 

75000 kr i bidrag. 

Deltagarna valdes ut genom en träff 17 /11 2018 hemma hos affärsinnehavaren, dit intresserade 

kvinnor och soroptimister var inbjudna. 17 afrikanska kvinnor med mycket skiftande bakgrund 

lämnade kontaktuppgifter och blev sedan tilldelade en egen soroptimistkontakt.  På detta sätt har 

nästan hela klubben blivit engagerad eftersom styrelsen hela tiden varit projektledare utan 

personliga kontaktkvinnor.    

Projektet startade med ett möte på ett lokalt cafe där vi för första gången fick träffa  våra 

kontaktkvinnor, därefter blev det julbord, en trevlig kväll med samtal o sång, däremot uppskattades 

inte den svenska julmaten! I januari  2019 började vi med 2 mötestillfällen per månad, en föreläsning 

och sedan en uppföljande diskussion och språkträning  på den andra. 

Allmänna föreläsningar: 

-Kulturella skillnader, Ellinor Ädelroth, läkare som arbetat med Dennis Mukvege 

-Hur möter vi våra barn, barnpsykolog Anna-Carin Forsgren   

-Cykelträning på Museiområdet 

-Avslutning med middag jan 2020 

Föreläsningar riktade mot arbetslivet: 

-Det svenska samhällskontraktet och arbetsmarknadens reglering , jurist carin Ulander-

Wänman,soroptimist 

-Kvinnans rättsliga ställning i Sverige, jurist Therese Gabrielsson      

-Jämställdhet, Annika Dalen, Umeå Kommun 

-Hur gär det till att komma in på den svenska arbetsmarknaden, Göran Lindström, enhetschef på Viva 

arbetsmarknad 

-Melissa Jamalde och Sofia Barrefjord från Umeå Kommuns bemanningscentrum för vård och omsorg 

föreläste 



-Studiebesök på Norrlands Universitetssjukhus: Geriatriskt centrum och Hand –och Plastikkirurgisk 

klinik, träff med undersköterskor och lokalvårdare 

-Träff i datasal på SFI för att träna att fylla i formulär, göra en ansökan, skriva CV etc. Påbörjan av 

utvärdering 

-2 st klubbmedlemmar har varit på integrationskurs 2 d i Lycksele i Länsstyrelsens regi 

Synpunkter och utvärdering: 

-Redan vid första träffen upptäckte vi att språkkunskaperna var under  förväntan trots 

SFIundervisning. Därför kontaktades en tolk som kunnat delta och översätta till swahili på alla 

föreläsningar. 

-Tre av kvinnorna har även fått djupare information och hjälp av sina soroptimistkontakter. 

-Deltagarantalet har varierat kraftigt, inget klart mönster ,olika kvinnor har deltagit vid olika tillfällen.   

-De av projektdeltagarna som lämnat utvärdering har varit nöjda och önskat en fortsättning. Några 

övriga synpunkter: svenskarna är jämlika o respekterar alla, svenskar uttrycker sig inte direkt, det är 

viktigt att  passa tider liksom att lära sig språket, det går att både studera och arbeta samtidigt, 

träffarna har varit sena(18-20). 

-Vi har i klubben upplevt att vi har alla ,både soroptimister och projektdeltagare, lärt oss mycket om  

det svenska samhället men även om andra kulturer. 

-Eftersom så många av klubbens medlemmar har varit engagerade har vi också lärt känna varandra 

ännu bättre. 

-De områden som blev de största diskussionsämnena och som gav upphov till livliga diskussioner  var 

jämlikhet, förbud mot barnaga och omskärelse av pojkar. 

 - Förmågan att tillgodogöra sig föreläsningarna har varierat trots tolk. För hög ambitionsnivå? Ojämn 

eller fel målgrupp ?  

Det har varit ett mycket lärorikt och stort projekt som vi hoppas kommer att kunna underlätta för 

våra deltagare när det gäller att komma in i och framför allt förstå sig på den svenska 

arbetsmarknaden och samhället i stort. Klart  är att det för många har varit en positiv och nyttig 

erfarenhet,och känslan är att hur väl vi har lyckats kommer förhoppningsvis även att kunna visa sig 

på längre sikt. Därför har ett eventuellt möte om ca 1 år diskuterats. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 


