
MÖT WERA OCH
NOORULLAH

De träffades första gången
genom "Låna en svensk" och

berättar här om deras
erfarenheter av initiativet

MÖT ? OCH ? MED
FLERA SOM VILL
LÅNA EN SVENSK

Vi har träffat några av alla
nyanlända som vill prata

svenska med svenskar

VILL DU BLI
UTLÅNAD? 

Vill du inte bara prata om
integration utan faktiskt

bidra till integration genom
att prata?

"Man lär sig ett och annat
själv också"



Vi träffar Wera Pöchhacker och Noorullah Aria på

biblioteket i Kopparberg. Det var här de träffades första

gången under provperioden av Låna en svensk i maj

förra året som integrationskoordinatorn startade i

samarbete med biblioteket. 

Noorullah berättar på svenska om hur det gick på hans

intervju på Migrationsverket. Wera rättar svenskan

medan han pratar ”det heter inte helpte utan hjälpte”.

 Wera berättar om sin resa hon gjorde nyligen och sedan

kommer de in på fördelarna med initiativet ”Låna en

svensk”. Noorullah säger att han kunde lära sig svenska

genom ”Låna en svensk”, han lånade flera personer under

provmånaden och två av dem träffar han fortfarande

varje vecka, varav Wera är en av dem. Noorullah är

tacksam för deras tålamod och tolerans så han kan lära sig

svenska. Han tycker det var en bra möjlighet för honom

 att komma in i samhället och etablera sig med andra.

  – Du har ju haft många frågor, säger Wera. När du

frågade om sopsortering så gick vi dit och jag visade hur

man gjorde, grön flaska där och vit flaska där. Vi har också

pratat om allemansrätten och konsumtionsrätt.

 – Man lär sig ett och annat själv också, säger Wera med

ett leende. Vi har också varit hemma hos mig och fikat.

Fika är ett bra ord, fortsätter Wera , - "ska vi ta en fika?”.  

– Det är bra att lära sig nya ord och vardagsspråket, det

som inte står i en ordbok utan man hör det när man

pratar, säger Noorullah som även är glad över att få träffa

svenskar och  sin relation med Wera.

 - Jag har en bra vän och lärare, säger han.

 – Jag tycker också det är kul, inflikar Wera, vi skrattar

mycket. Wera menar att kan man hjälpa till så gör man

det.

 - Jag har ju tid, säger hon. Wera ser positivt på initiativet

och blir gärna utlånad igen och hoppas på att fler

personer ställer upp.
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VILL
LÅNA

På samhällsorienteringen som kommunen anordnar för nyanlända (de

som har fått uppehållstillstånd) så berättar vi om initiativet "Låna en

svensk" och frågar deltagarna om deras tankar kring initiativet. De är alla

eniga om att det är ett viktigt initiativ där de skulle kunna få möjlighet att

träna språket. Oftast är det inte problem med skriften utan förståelse och

tal.

 - Vi måste prata och höra språket, inte bara få teoretisk undervisning,

säger Gada Orabi, och de andra håller med.

 -Det finns ett stort behov av samtal och dialog med svenskar för att kunna

få möjlighet att använda glosor och ord som vi lär oss på SFI, avslutar

Gada.
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Vi behöver fler personer som kan bli

utlånade minst 1h i månaden. Du

behöver inte ha några förkunskaper

mer än att ha en god svenska och

känna till det svenska samhället. När

någon har lånat dig på biblioteket får

du meddelande om det samt

kontaktuppgifter till personen. Ni

bokar in en  tid för att träffas på

biblioteket  och samtalar om vad ni vill.

Om ni vill  ha stöd i form av frågor så

kan vi tillhandahålla det. Ni

bestämmer själva om ni vill träffas fler

gånger men initiativet innefattar

enbart 1h utlåning. För att anmäla dig

till att bli utlånad skickar du ett mail till

integrationskoordinator Karin Wouda

på karin.wouda. @ljusnarsberg.se med

kontaktuppgifter (namn,

telefonnummer, e-postadress) och en

kort beskrivning av dig själv och dina

intressen. Om du har ytterligare frågor

om initiativet, kontakta Karin Wouda

på telefonnummer 0738275400. Tack

för att du inte bara vill prata om

integration utan bidra till integration

genom att prata!

Noura Amleh, Gada Orabi, Farida

Khalil, Mohamad Alhamdo och Khair

Eddin Mahmoud är bara några av alla

nyanlända i kommunen som gärna vill

låna en svensk

VILL DU
BLI

UTLÅNAD?

Initiativet Låna en Svensk finns i flera kommuner
och med testperioden i Kopparberg maj 2016 var vi först i Örebro län. 
Under testperioden hade vi 20 "svenskar" som kunde  bli utlånade och
det var över 40 utlåningar. I utvärderingen av testperioden så tyckte 

samtliga tillfrågade att det var ett bra initiativ som borde fortsätta.

"Kul och trevligt initiativ, bör få fortsätta!""


