Känner du igen dig och vill
dela dina erfarenheter?

Ett projekt om och med nyanlända
omsorgsgivande barn och ungdomar

Barn och föräldrar
Känner du som är barn eller förälder igen dig och vill dela dina
erfarenheter? Hör av dig till oss så tar vi kontakt med dig inom
några dagar. Vi vill prata med både barn, ungdomar och föräldrar.
Du bestämmer själv vad du vill dela med oss och vad du inte vill
berätta om. Alla röster kommer att behandlas anonymt.
Aktör?
Träffar du som yrkesverksam omsorgsgivande barn och ungdomar? Kontakta gärna oss. Under förstudien har vi etablerat
en arbetsgrupp med bas i Botkyrka kommun som träffas med
jämna mellanrum och blir ett forum för gemensamt lärande
och erfarenhetsutbyte. Vi vänder oss i första hand till personer i
Stockholmsområdet.
Vi som står bakom projektet är
Saber Mehdizadeh, anhörigsamordnare, Botkyrka kommun
Linda Folke, utredare, Botkyrka kommun
Jonas Karlsson, analytiker, Förnyelselabbet
Elin Engström, designer, Förnyelselabbet
Hanna Andersson, designer, Förnyelselabbet
Läs mer på: det-fixar-jag.se
saber.mehdizadeh@botkyrka.se
0724 530 538

H

Kontakta oss:
hanna.andersson@svid.se
0765 430 145

Vik här
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OMSORGSGIVANDE betyder att ett barn får ta ett vuxet
ansvar för saker som egentligen föräldrarna har ansvar för.

Att hjälpa mina föräldrar tar tid. När
pappa ska till läkaren till exempel vet
han inte var han ska gå, så då blir det
jag som får ta med honom dit. Det
känns som jag har fem barn att ta
hand om, tre syskon och två föräldrar.

Det har hänt att jag inte har ätit på en till
två dagar. Om jag har 1000 kronor behåller
jag 200 kronor och skickar 800 till familjen i
hemlandet – om min familj mår bra mår jag
bra. Det jag kan göra härifrån är att skicka
pengar.

Det är jättestressigt att söka jobb åt mamma.
Arbetscoachen säger att hon måste ta körkort
för då kan hon söka fler jobb, men hon kan ju
inte ens språket. När jag är med på mötena med
arbetscoachen ser jag att hon blir ledsen. Tolken
översätter inte känslolägen.

Citat från barn och ungdomar

Omsorgsgivandets dimensioner

