
Flyktingguide 
                  i Götene

något för dig?



Flyktingguide 
          är det du?
Vet du att Götene kommun tar emot ca 30 flykting-
ar per år?

Utöver det vanliga ansvar en kommun har gente-
mot nyanlända flyktingar, som boende, språkstu-
dier, kulturkunskap, skolgång mm, har vi ett nära 
samarbete med lokala kyrkor (främst Elimkyrkan) 
och privatpersoner i ett projekt kallat ”Flykting-
guideprojektet”.  

Projektet Flyktingguide har sitt ursprung i ett be-
slut från Kommunfullmäktige, men har utformats 
i samverkan mellan kommunen, kyrkor och privat-
personer.

Som bas för verksamheten använder vi Elimkyr-
kans lokaler. Här har serverats julmat till våra flyk-
tingar, i social samvaro bedrivs läxläsningskvällar 
för att bättra på svenska språket och bygga upp 
privata vänskapsband. Under perioder ordnar vi 
träffar för våra flyktingguider för gemensamt erfa-
renhetsutbyte.

Inte helt lätt
Redan från början var vi medvetna om att det inte 
är lätt att organisera vänskap. Men vi tror att det 
trots detta går att bygga vänskapsband som går 
över etniska och kulturella gränser.



Tillsammans 
        når vi längre
Vi tror att genom att regelbundet skapa öppna mö-
tesplatser mellan guider och flyktingar kommer vi att 
överbrygga de ”murar” som finns mellan oss. Vi tror 
att detta på sikt kommer leda till en bättre integration 
och ett rikare samhälle på det lokala planet. 

Kunskap är viktigt
Kunskap är viktigt och med bra kunskap kan man 
många gånger komma riktigt långt. Men samtidigt får 
man inte låta sig stoppas av att alla människor inte 
har högskoleutbildning i flyktingmottagande. Flykting-
guidens arbete bygger på att jag som enskild person, 
eller förening, bidrar med min livserfarenhet, mitt sun-
da förnuft och på det viset breddar jag/vi den kunskap 
som kommunen och migrationsverket redan ger våra 
flyktingar.  

Dela livet och uthållighet
Vi vet inte allt, vi äger inte all kunskap, men vi har en 
vilja att lyssna och lära. Framför allt vill vi dela med 
oss av våra liv till andra människor. 

Flyktingguidens arbete görs inte på en kafferast. Vän-
skapsband tar tid att bygga, många gånger lång tid. 
Därför är uthållighet och envishet viktigt i detta ar-
bete. 
Välkommen med.



Vill du  
      försöka?

Som flyktingguide ställer du upp ideellt för att underlätta den första tiden för nyan-
lända. Du fungerar som en länk till det svenska samhället, kulturen och det svenska 
språket. Din personliga insats betyder mycket för nyanländas delaktighet i det svens-
ka samhället.
  
Att ställa upp som guide kan vara något för dig som:
Vill träffa en nyanländ flykting med kanske samma yrke, utbildning eller intressen. 
Vill få en inblick i och utöka din kunskap om andra kulturer och möta människor som 
du annars kanske inte skulle möta
Vill bidra till att nyanlända känner sig välkomna till Götene Kommun   

Så här går det till:
Efter en intervju matchas du/ni med en nyanländ utifrån gemensamma intressen, 
erfarenheter, önskemål, ålder och familjesituation. Flyktingmottagningen gör match-
ningarna och ger stöd om det behövs. Kvinnor matchas med kvinnor, män med män, 
familjer med familjer. 
Det är du, som guide, och flyktingen som tillsammans bestämmer hur ofta och hur 
mycket kontakt ni skall ha, samt vad ni skall göra och under vilka former. Kontakten 
mellan er bygger på frivillighet och respekt, ömsesidighet och öppenhet Att träffas 
förutsättningslöst över en fika eller genom en gemensam aktivitet kan vara en god 
början.
  
Välkommen till en erfarenhet rikare!
 

Anmäl ditt intresse till:
Flyktingmottagningen

Björn Janelöv  
Telefon: 0511-386470 

E-post: bjorn.janelov@gotene.se

Nina Hansen    
Telefon: 0511-386471 

E-post: nina.hansen@gotene.se
elimkyrkan


