Vinn, vinn!
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Unge flyktninger møter trygge voksne
med samme språk- og kulturbakgrunn

VINN, VINN!-PROSJEKTET

Vinn, Vinn! har som mål å støtte
unge enslige ﬂyktninger og forebygge psykiske helseproblemer

Ved at nyankomne ﬂyktninger blir koblet opp
mot trygge voksne som snakker samme språk
og kjenner deres kulturbakgrunn, vil ungdommene få veiledning og inspirasjon i hverdagen.
De felles referanserammene vil gjøre det lettere
for ungdommene å formidle sine tanker om kulturforskjeller, integrering og utfordringer i hverdagslivet. Bedre enn andre, kan disse voksne
forstå de unge og vinne tillit. Gjennom å skape
en trygg og åpen dialog og formidle demokratiske verdier, er målet at de voksne skal støtte
de unge og legge til rette for at ungdommene
lykkes i å nå sine mål. Når de unge ser at de
voksne har klart overgangen til det norske
samfunnet på en god måte, vil de bli styrket i
troen på at de selv også kan klare det.
Relasjoner som styrker identitet og gir
bedre psykisk helse
Mange unge ﬂyktninger er i en sårbar situasjon
med tidligere traumer og brudd i livsløp. Særlig
utfordrende er det for dem som er kommet
alene til Norge og som ikke har foreldre som kan
støtte og veilede dem i hverdagen. En ny studie
viser at 42 prosent av enslige mindreårige ﬂyktninger har et så høyt nivå av posttraumatisk
stress fem år etter ankomst til Norge, at de kvaliﬁserer for diagnosen posttraumatisk stresslidelse.1 Studien viser at det er få personer som
hjelper de unge i hverdagslivet, noe som kan påvirke deres emosjonelle og fysiske tilstand over
tid. 60 prosent forteller at de har mindre sosial
støtte enn de ønsker, og at de ikke har noen
rundt seg som bryr seg om hva som skjer med
dem. Det er derfor behov for tiltak som støtter
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de unge ﬂyktningene, ikke bare ved ankomst til
Norge, men også i perioden etterpå.
Unge ﬂyktningers utfordrende situasjon bekymrer mange, inkludert ressurssterke og godt
integrerte voksne med minoritetsbakgrunn.
Med uro ser de på at ungdom fra deres eget opprinnelsesland sliter, og ønsker å bidra for å
bedre situasjonen.
Vinn, vinn!-prosjektet vil bidra til å skape bedre
rammer rundt denne sårbare ungdomsgruppen
og bli et supplement til tiltak som allerede eksisterer.
Prosjektet er innovativt og ambisiøst. Målet er
å utvikle en modell som kan bli et permanent
verktøy i norske kommuners integreringsarbeid
overfor unge ﬂyktninger.

T. Jensen, A-M. Solhem, E. S. Andersson, M. S. Birkeland:
Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and
post-ﬂight predictors. European Child & Adolescent Psychiatry (2019)
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OM PROSJEKTET:

HVEM?
40 til 50 nyankomne ﬂyktninger (16-23 år)
skal møte trygge voksne ressurspersoner
for samtaler og positiv aktivitet hver 14.
dag over en periode på et år. Totalt i 2021
og 2022 vil rundt 800 møter skje.
HVOR? Oslo og Trondheim.
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Når så mange unge ﬂyktninger
sliter med å ﬁnne sin plass, er
det mye trygge voksne med
minoritetsbakgrunn kan bidra
med. Noe av det viktigste er å
fortelle om sine egne erfaringer
i det norske samfunnet.

HVA?
Flyktningene og ressurspersonene skal
møtes i team på ﬁre. De velger selv hva
de vil gjøre. Det kan være turer i skog
og mark, besøk til utstillinger, museer
eller cafeer, se fotballkamper, rusle en
tur rundt i byen eller andre ting.
Hensikten er å ha det hyggelig og skape
rom for gode samtaler.
MÅL:
Å bedre unge enslige ﬂyktningers
psykiske helse, motivere til arbeid og
utdanning og redusere utenforskap.
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BAKGRUNN:
Menneskerettighetsakademiet har arbeidet med holdningsskapende demokratibyggende undervisningsaktiviteter for
enslige mindreårige asylsøkere og unge
ﬂyktninger i mer enn 14 år. Vinn, Vinn!prosjektet er en videreutvikling av et
pilotinitiativ som Menneskerettighetsakademiet, Afghansk kulturforening i
Oslo og Mødre for fred (personer med
eritreisk minoritetsbakgrunn), startet i
2019 med midler fra Oslo kommune.
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Latif Sarshar er initiativtaker og prosjektleder for Vinn, vinn!-prosjektet. Han har
bakgrunn fra Afghanistan og vet mye om
unge ﬂyktningers behov.
– Jeg kommer selv fra et land med krig, og
forstår hva de unge står i. De har vanskelige
erfaringer med seg i bagasjen. For min egen del
ble jeg etter hvert godt integrert og tok høyere
utdannelse. Når vi i dag vet at så mange unge
ﬂyktninger sliter med å ﬁnne sin plass, er det
mye vi trygge voksne med minoritetsbakgrunn
kan bidra med. Noe av det viktigste er å fortelle
om vår egen vei inn i det norske.

– Gjennom å skape en trygg og åpen dialog,
og formidle demokratiske verdier, er målet at
de voksne skal støtte de unge, legge til rette
for at de kan lykkes med sine kortsiktige og
langsiktige mål, og bidra til bedre integrering.
– Prosjektet representerer også en arena der
voksne med minoritetsbakgrunn kan føle
mening og bruke sin spesielle erfaringsbakgrunn, avslutter Latif. – Det er derfor vi
har kalt det «Vinn, vinn». De unge har nytte
av det, men det har de voksne også.
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Latif er utdannet petroleumsingeniør, men har
også jobbet med ﬂyktninger både som miljøarbeider og tolk. Han har ﬂere tillitsverv innen
sport- og kulturforeninger.

– Opp gjennom årene har jeg møtt mange
ﬂyktninger, særlig unge enslige, som trenger
støtte. Selv om det ﬁnnes mange gode oﬀentlige tiltak, er det ikke nok. Etter en startfase
der de unge får mye hjelp, blir de etter hvert
mer overlatt til seg selv. Noen behersker ikke
situasjonen og trekkes mot feil miljøer. Det
smerter å se ungdom fra mitt eget opprinnelsesland slite, og høre at de blir omtalt som
«disse afghanerne», eller andre som «disse
syrerne». Mange voksne med minoritetsbakgrunn er bekymret.

Prosjektleder og initiativtaker
for Vinn, Vinn!
LATIF R. SARSHAR



Latif har vært tilknyttet Menneskerettighetsakademiet i mange år og bidratt på en rekke
kurs i menneskerettigheter og ﬂerkulturell forståelse på asylmottak. Han sitter også i styringsgruppen for prosjektet «Samfunnet, det er oss»
som organiserer demokratibyggende tiltak i Oslo.
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AKTIVITETER I PROSJEKTET
Kvaliﬁsering av ressurspersonene
De voksne ressurspersonene er over 25 år og skal gjennom et intervju og et kvaliﬁserende kurs
før de møter ungdommene. Kurstemaer er:
Menneskerettighetsakademiet, demokrati og menneskerettigheter
Vinn, vinn!-prosjektets mål og aktiviteter

••
••
•

Redd Barna og sikkerhet for barn
Praktiske og etiske retningslinjer for møtene mellom ungdom og voksne
Om enslige unge ﬂyktninger. Hva sier forskningen?

Møter mellom de unge ﬂyktningene og de voksne ressurspersonene
Mellom 400 og 480 møter skal gjennomføres hvert år i 2021 og 2022.
Oppfølgende aktiviteter for ungdommene
Turer i skog og mark, samt tiltak som bygger demokratisk og menneskerettslig kompetanse
som workshops, besøk til museer og organisasjoner. De unge vil også få mulighet til å møte andre
unge fra Norge og andre land.
Oppfølgende aktiviteter for ressurspersonene
Det skal organiseres fagkvelder der ressurspersonene får treﬀe hverandre og utveksle erfaringer.
Det blir også foredrag om relevante temaer.
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Vinn, vinn! er et samarbeid
mellom den ideelle stiftelsen
Menneskerettighetsakademiet
og Redd Barna. Prosjektet er
støttet av Stiftelsen Dam.
Redd Barna kjemper for barns
rettigheter og for at alle barn skal
leve et verdig liv – uansett hvem
de er og hvor de bor. Redd Barna
jobber i 117 land over hele verden,
også i Norge.
Menneskerettighetsakademiet
er en ideell stiftelse som gjennom
undervisning, prosjektarbeid og
ekspertise, arbeider for å fremme
respekten for menneskerettighetene. Stiftelsen arbeider i Norge
og ﬂere land i Europa.

LATIF R. SARSHAR
Initiativtaker og prosjektleder
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‘‘

Vinn, vinn-prosjektet er et unikt tiltak der enslige
unge ﬂyktninger får støtte i hverdagen og der trygge
voksne med minoritetsbakgrunn kan føle mening
og bruke sine ressurser og erfaringsbakgrunn.
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