
NYCKLAR TILL DET SVENSKA SAMHÄLLET 

 Vägen till social integration via personliga möten, 
mötesplatser och nätverk i samverkan med volontärer. 

Mail: svenskanycklar@telia.com 

Hemsida: www.integrationsforum-adb.se 

Adress: Föreningsgatan 16, Trollhättan 

Telefon: 0520-83453  

Nycklar till det 

 svenska samhället 

http://www.integrationsforum-adb.se/
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Tidiga insatser för asylsökande 

Syftet med projektet är att ge deltagarna nycklar till det svenska 

samhället som ska underlätta och påskynda etableringsprocessen. 

Med projektet är förhoppningen att våra deltagare upplever att deras tid 

som asylsökande blir mer meningsfull - genom delaktighet, inkludering, 

nya bekantskaper och ny kunskap. 

Nycklarna - Innefattar kunskap om det svenska samhället, hälsa och det 

svenska språket. De berör rättigheter och skyldigheter i Sverige, hur 

olika delar av samhället fungerar, sexuell hälsa, jämställdhet med mera. 

Nätverksskapande - Syftet är även att stegvis öka kontaktytorna genom 

personliga möten mellan de asylsökande och svensktalande människor, 

organisationer samt institutioner i samhället.  

Kreativt lärande - Vi vill lägga stor vikt vid att engagera deltagarna i 

gruppdiskussioner. Det skapar en djupare förståelse för de ämnen vi 

diskuterar, men tar också vara på deltagarnas vilja att bidra till 

lärprocessen och motverkar eventuell passivitet under asyltiden. 

 

Upplägg 

➢ 3 träffar per vecka i åtta veckor. 
➢ Föreläsningar, språkcafé och seminarier. 
➢ Kostnadsfritt. 
➢ Grundläggande nivå med tolk - vilket bidrar till att alla deltagare 

ges samma möjlighet att delta oavsett språkkompetens, 
bakgrund och utbildningsnivå. 

➢ Språkcafé kommer att vara ett veckovis återkommande 
evenemang, resterande träffar har olika teman och utifrån dessa 
kommer inbjudna aktörer att berätta om sina 
kompetensområden.  

➢ Lokal: Föreningsgatan 16, Trollhättan (precis vid 
Drottningtorget) 

➢ Teman: Det svenska samhället, Bo i Sverige, Hälsa, Avtal och 

försäkringar, Lag och rätt, Normer och värderingar, Sexualitet, 

och Trafiksäkerhet. 
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En viktig nyckel – Föreningen Integrationsforum mot rasism i 

Trollhättan är en paraply-organisation som har 25 medlems-

organisationer och ett antal enskilda medlemmar. Integrationsforum har 

en bred verksamhet att erbjuda: Antidiskrimineringsbyrån, Kvinnoforum, 

Ungdomsgrupp mot rasism, Språkcafé och Nätverket för Mänskliga 

Rättigheter. 

Målgrupp - Vårt projekt vänder sig till personer över 18 år som är 

asylsökande eller som har uppehållstillstånd men som bor kvar i 

Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering. I 

gruppen asylsökande ingår både de som bor på anläggningsboende och 

de som bor i eget boende. 

Våra samverkanspartners i projektet: Brottsofferjouren, NTF Fyrbodal, 

Västra Götalandsregionens projekt Hälsa i Sverige, Hjärnkolls projekt 

Den egna berättelsen, Trollhättan Energi, RealStars, Familjehuset, 

Konsument Trollhättan, Medborgarservice, Enheten mot våld i nära 

relation – Trollhättans Stad och RFSU. 

 Övergripande mål för Integrationsforum: 

Vara en träffpunkt för organisationer och enskilda medlemmar. 

Se en attitydförändring mot rasism och diskriminering i olika former. 

Samarbeta med andra aktörer som motverkar rasism och 

diskriminering, som arbetar för integration i Trollhättan och Västra 

Götalandsregionen. 

Integrationsforum mot rasism vill: 

Bilda opinion mot rasism och diskriminering. 

Skapa mötesplatser mellan människor med olika kulturer, bakgrund och 

könstillhörighet för att tillsammans arbeta för integration. 

Utbilda informatörer och mentorer som skall ut till skolor, arbetsplatser 

och civilsamhället för att informera om integration, diskriminering och 

rasism. 
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Integrationsforum ute och informerar i Trollhättan. 

 

Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån erbjuder 

följande tjänster: 

 Föreläsningar/utbildningar om rasism, diskriminering, integration 
och begrepp för företag/föreningar.  

 Praktiskt stöd för enskilda personer, organisationer och institutioner 
angående diskriminering, integration och rasism. 

 Rådgivning om likabehandlingsplan; bl.a. till skolor. 

 

Våra medlemsorganisationer:  

Studieförbund: Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF Fyrbodal 

Fackförbund: Svenska Kommunalarbetarförbundet, Unionen Väst Etniska Föreningar: 

Islamiska Kulturföreningen, Chilenos Somos Todos, Arabiska kvinnokulturföreningen, 

Sunnimuslimska föreningen, Irakiska föreningen, Somaliska skandinaviska kulturföreningen 

Kvinnoorganisationer: Kvinnojouren Duvan Ungdomsorganisationer: Vi Unga och 

Ungdomskommittén Funktionsnedsättningsorganisationer: DHR Trollhättan, DHR 

Vänersborg och HSO Uddevalla Övriga: Arbetsgruppen mot rasism, PRO, IOGT-NTO, 

Brottsofferjouren, Arbetareföreningens hus, Liberal mångfald, Föräldraalliansens förening 

och Ungdomar & föräldraföreningen samt Enskilda medlemmar 


