Förord
vob syd ab

Sverige tar emot 2-3000 ensamkommande flyktingbarn per år. Av dessa bor
många en kortare eller längre tid på Hem för Vård och Boende.
VoB Syd AB driver ett antal sådana boenden i södra Sverige. Syftet med boken
är att u
 tgöra ett underlag för personalen i deras arbete med att förmedla kunskap
till ungdomarna om det svenska samhället. Det gäller fakta om Sverige, men
också värdegrunder inom vissa viktiga områden som vår syn på miljöfrågor, rätts
samhälle och jämställdhet.
tanken bakom titeln

Boken heter “Du valde Sverige” eftersom valet är det kanske mest centrala i en
människas liv. Valet att stanna och acceptera, valet att gå en annan väg än den
man hade hoppats på, valet att gå vidare och kämpa eller valet att ge upp.
För dem som kämpat för sin överlevnad kan det vara svårt att uppleva en valfrihet; att se hur valen man gör i nuet skapar den framtid man får. Att välja är
en inre process som inte alltid syns utåt – ändå finns alltid valet där. Vi vet att
ungdomarna som kommer hit har en stark vilja, annars skulle de inte kunnat vara
här. Nu är det upp till oss att inspirera dem att koppla sin vilja till sina val. Få dem
att se hur valen de gör formar deras liv. Hjälpa dem att först formulera och sedan
fokusera på sina livsmål, trots att bakgrunden de bär på är tung.
kunskapens betydelse

Alla söker kunskap. Alla vill förstå sin situation. Traumabearbetning är ett viktigt
steg för att få tillgång till sin energi och kunna formulera sin väg och sina mål.
Kunskap ett annat. Ju mer ungdomarna lär sig om Sverige och svenska synsätt,
desto större är deras chanser att förverkliga sina egna livsmål.
Den självklara utgångspunkten i arbetet med boken har varit en strävan efter
objektivitet, att förmedla grundläggande information på ett sakligt sätt. Frågan är
dock om det ens teoretiskt går att förhålla sig helt värderingsfri i en framställning
om den egna kulturen riktad till människor från en helt annan.
Vissa av kapitlen behandlar ämnen som på olika sätt kan vara kontroversiella.
Vi vill inte sticka under stol med att vi gärna vill påverka ungdomarna i en viss
riktning när det gäller exempelvis våld och lagöverträdelser, barnens rättigheter,
det fria och kritiska tänkandet i religiösa frågor m.m.
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I vissa sammanhang har en personlig ton föredragits framför det svalt neutrala.
Vår förhoppning är att boken ska uppmuntra till diskussioner som vidgar
allas våra perspektiv. Primärt ser vi det som en viktig uppgift att ge ungdomarna
kännedom om – och förhoppningsvis en förståelse för – värderingar som får anses
förankrade hos den stora majoriteten av Sveriges invånare.
personalen kan använda boken på flera sätt

I VoB används ett tvåtimmarspass var fjortonde dag åt varje kapitel. Som ett led
i svenskundervisningen läser ungdomarna texten högt och sedan har de perso
nalens hjälp med både ordförståelsen och kunskapsinnehållet.
Ibland är det också så att personalen läser, förklarar och öppnar för frågor från
ungdomarna. Uppgifter som får dem att spinna vidare på innehåll och tankegångar kan improviseras.
Som appendix till kapitlet om Sveriges historia finns i slutet av boken anvisningar
till ett elevprojekt om det egna ursprungslandet. Här ges ungdomarna en chans
att bättra på de stora kunskapsluckor som flyktingtillvaron ofta skapar.
Orsaken till att körkortsdelen av kapitel 9 är så pass utförlig, är att arbetet kring
körkort spelar en central roll i VoBs teckenekonomiska arbete med ungdomarna.
Kompendiet har skrivits av författaren Niklas Törnlund i samarbete med
undertecknad. Under arbetet har använts källor som bedömts ha hög trovärdig
het. I praktiken facklitteratur, läroböcker, hemsidor tillhörande myndigheter
och etablerade institutioner, politiskt och religiöst fristående organisationer samt
nätbaserade lexikon.
För fackgranskning vill vi rikta ett varmt tack till historiker Bengt Liljegren
(kap 1-2), fil. kand. Johannes Osvath (kap 4), jur. kand. Iva Parizkova Ryggeståhl
(kap 5), socionom Nehrin Ganno (kap 6) och civilekonom Tamas Osvath (kap 8).
Slutligen vårt tack till Thomas Håkansson, styrelseledamot i VoB, som uppmärksamt läst hela materialet och lämnat värdefulla synpunkter.
Kristianstad i juni 2012
Rolf Beckman
VD VoB Syd AB
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