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CIF Sweden är en politiskt och religiöst obunden ideell 
organisation som är öppen för socialarbetare, speciallä-
rare och fritidsledare, samt övriga som stödjer verksam-
heten.

CIF har som övergripande mål att främja fred i världen. 
Genom att socialarbetare, fritidsledare och speciallärare 
deltar i internationella utbytesprogram och lär av varan-
dra ökar den professionella kunskapen och förståelsen 
för kulturell mångfald.

CIF Sweden har sitt ursprung ur den amerikanska orga-
nisationen Council of International Programs (CIP). CIP 
grundades på 1950-talet av Dr. Henry B. Ollendorff, en 
tysk advokat och sedermera socionom, som flytt andra 
världskriget för att bosätta sig i USA. Ollendorffs vision 
var att skapa internationella utbytesprogram för tyska 
och amerikanska socionomer och fritidsledare i syfte att 
öka förståelsen och respekten för kulturell mångfald, så 
att det som hänt under andra världskriget aldrig skulle 

kunna hända igen.
Då intresset för CIP spreds utanför USA och Tyskland 
skapade alumner från CIP år 1960 Council of Internatio-
nal Fellowship (CIF International). Sedan dess har över 30 
avdelningar av CIF bildats världen över. CIF Sweden är 
den svenska avdelningen av CIF International och har 
ett hundratal medlemmar runt om i Sverige.

CIF – Swedens målsättning är:
l att verka för ett internationellt utbyte mellan social-
arbetare, ungdomsledare och speciallärare

l att arbeta för upprätthållande av kontakter och ut-
byte av erfarenheter mellan tidigare deltagare i CIP- eller 
CIF-program

l att verka för att rekrytera nya deltagare, medverka 
vid uttagning samt på lämpligt sätt förbereda dem för 
programmen utomlands, samt

l att verka för att det i Sverige anordnas utbytespro-
gram.
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Verksamhetsberättelse
CIF-Sweden 2017

CIF:s internationella 32:a konferens i Kalamata den 18-23 
september 2017. I konferensen deltog ca 200 medlemmar 
och från Sverige var vi 23 deltagare.  För mera informa-
tion om programmet på konferensen och olika branschers 
verksamhet finns att läsa i senaste World News på www.
cifinternational.com. 
 Nästa internationella CIF konferens är 1-6 juli 2019 i 
Saint Malo i Bretange Frankrike. Information finns redan 
utlagt i World News.

Höstmötet den 21 oktober 2017 hölls i Botkyrka kom-
muns lokaler och deltagarna fick lyssna till en mycket 
intressant föreläsning av f.d. socialchefen i Botkyrka kom-

mun Lotta Persson och hennes mångåriga 
medarbetare Titti Frisk-Hagström. De har 
samlat sina erfarenheter i boken ”Se helhe-
ten – framgångsfaktorer i socialt arbete” som 
utkom i november förra året.

Det svenska programmet hölls 21 april 
– 20 maj 2017. Vi hade 11 sökande och 
sex kvinnor från fem länder togs ut till 
programmet. De var Tina från Tyskland, 
Cristina och Neus från Spanien, Anna från 
Ryssland, Aigul från Kirgizistan och Özge 
från Turkiet.  
 Deltagarna var överlag mycket nöjda 

med programmet men kom även med synpunkter på att det 
var för många studiebesök. Man hade önskat mer samman-
hållen tid vid åtminstone vissa studiebesök för att få tillfälle 
till diskussion och reflexion efteråt samt att få stanna någon 
dag på samma arbetsplats på praktikorten.

Allt färre svenskar söker till utländskaprogram trots att 
nästan alla sökande blir antagna till det program man söker. 

Vi fick 16 sökande till det svenska programmet 2018, 
varav hälften från Rumänien och Bulgarien. Efter att en 
del sökande föll bort på grund av brist på formell kompe-
tens och bristande kunskaper i engelska språket och några 
återtog sin ansökan, så har fyra stipendiater uttagits till 
programmet.  
 De är Mehmet från Turkiet med praktikort Örträsk, Brit-
tany från USA som åker till Nyköping, Raluca från Rumäni-
en med praktikort Göteborg och Kirsten från Tyskland som 
åker till Växjö. Det är en liten grupp på tre kvinnor och en 
man, alla välkvalificerade 
 I samband med att regeringen för ett par år sedan skrev 
ett samarbetsavtal med Rumänien fick vi frågan om vi 
ville ingå som en del i detta avtal, vilket styrelsen ställt sig 
positiv till.  

”Ett stort tack till 

alla medlemmar

runtom i Sverige. 

Det är ni som  

möjliggör det  

svenska programmet!”

Forts. sid 4

Styrelsens arbete under året har utgått från verksamhets-
planen som antogs på årsmötet 2017. 
Styrelsemötena är öppna för alla medlemmar och under 
året har det hållits sju styrelsemöten och ett höstmöte.   
 Varje medlem kan läsa om verksamheten på föreningens 
hemsida där det finns styrelseprotokoll, årsmötesprotokoll, 
svenska programmet med lathund och riktlinjer för ekono-
misk ersättning samt verksamhetsberättelsen för de senaste 
åren.  
 Styrelsen har skickat tre medlemsbrev under året med 
information om pågående och kommande aktiviteter i för-
eningen. Föreningens email-adress är info@cifsweden.se och 
hemsidan kan nås på www.cifsweden.se. 

Ordförande och viceordförande deltog i BD-mötet 16-18 
september i Kalamata i Grekland. Förslaget om differen-
tierade avgifter till CIF International utifrån Världsbankens 
lista över olika länders BNP diskuterades. I enlighet med 
Sveriges förslag så beslutades att avgiften ligger kvar på 10 
euro för de länder som räknas som övre och högre medel 
inkomstländer och sänks/fastställs till 5 
euro för de länder som räknas som låg- 
och lägre medel inkomstländer (Indien, 
Kamerun, Kirgizistan, Lettland, Marocko 
och Nepal).  
 Angående byte av logotyp så röstade de 
flesta branscher för att den gamla röda CIF 
logotypen ska fortsätta att gälla. Övriga 
förslag på ny logotyp fick betydligt färre 
röster.

En viktig diskussion påbörjades under 
BD-mötet angående framtiden för CIF 
International. En arbetsgrupp ” CIF 2028” 
bildades med representanter från Schweiz, USA, Nederlän-
derna, Taiwan och Estland.  
 Gruppens uppgift är att utarbeta strategier för utvecklan-
de av CIF och programmen i dialog med alla 32 branscher. 
Nästa BD-möte hålls i Wien 2018.

Deltagarna i svenska programmet på studiebesök

Svenska CIF-delegationen på CIF-konferensen i Kalamata
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Senare har avtal slutits även med Bulgarien utan att vi 
nämns särskilt. Socialdepartementet har varit den förmed-
lande länken då det gäller att hitta sökande och har även 
beviljat 10.000 kronor för att täcka kostnaden för deltaga-
ren från Rumänien som kommer till 2018 års program.  
 Rumänien och Bulgarien har ingen egen bransch och sty-
relsen har för avsikt att starta upp ett samarbete med dessa 
länder när vi har haft deltagare i vårt program. 

Baltmötet i Stockholm 12-14 oktober 2018 
En arbetsgrupp planerar för mötet som har temat Äldres 
situation i Sverige. 

Cif-Sweden fyller 40 år, och Sverige hade sitt första utby-
tesprogram år 1978. Detta bör vi fira på något sätt.

Årsmötet 2017 hölls den 4 februari 2017 i Södermalms 
stadsdelsförvaltnings lokaler, Medborgarplatsen 25, Göta 
Ark-huset på Södermalm i Stockholm. Styrelsemötena har 
även hållits där.

Följande ledamöter valdes till styrelsen 
Ordförande  Birgit Pettersson (omval) 
Ledamöter 
Birgit Pettersson (omval) 
Tina Trygg (omval) 
Lisa Ekman (omval) 
Berith Josefsson (omval)  
Ulrika Elofsson (omval) 
Lena Hellqvist (omval) 
Anna Stina Liliegren (omval) 
Sanna Halfdan (nyval) 
Margot Bandmann (nyval) 

Valberedning 
Julia Jonaszon (sammankallande) 
Lena Petersson 
Sibel Korkmaz

Revisorer 
Birgitta Beijer (sammankallande) 
Birgitta Holm 
Anders Jacobsson revisorssuppleant 

Ansvarig för redigering och tryckning av 
verksamhetsberättelsen har varit Tommy Fogelberg

Årsmötet 2017

Anders Jacobsson delar med sig av  
sitt deltagande i Taiwanprogrammet

Styrelsen vill även tacka Agneta Björklund, Birgitta Holm, 
Birgitta Beijer och Ulrika Pohl vilka under året bistått 
styrelsen i flera frågor.

Ekonomi 
Verksamheten upprätthålls genom medlemsavgifter och 
fondbidrag. Föreningen försöker hålla nere kostnaderna 
så mycket som möjligt och att genomföra det svenska 
programmet med hjälp av ideellt arbete från medlemmarna, 
värdfamiljer och arbetsplatser som erbjuder kostnadsfria 
studiebesök.  
 Kassören har gjort ett stort arbete med att skicka 
påminnelser om inbetalning av medlemsavgiften samt att 
uppdatera medlemslistan. Ekonomin är inte i balans, då vi 
hade mer utgifter än inkomster under 2017.

Orsaken till underskottet är bl.a att vi fick mindre fond-
medel från CSA till Svenska programmet 2017. Kostnaden 
för en stipendiat är ca 10.000 kr. 
 Föreningen hade 90 betalande medlemmar 2017 och 
medlemsavgiften har varit 300 kr. Vi behöver fortsätta 
diskutera hur vi kan spara och minska på utgifterna och bli 
mera kostnadsmedvetna. 

Slutord 
Styrelsen vill tacka alla sina medlemmar vilka under året 
bidragit med sin tid, idéer och arbetsinsatser av olika 
slag, vilket gör det möjligt för föreningen att klara av sina 
arbetsuppgifter och genomföra det svenska programmet.

ETT STORT VARMT TACK TILL ER ALLA  !

Styrelsen för CIF

Verksamhetsberättelse
CIF-Sweden 2017
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Resultaträkning Budget 2018 2017 2016
Intäkter

Medlemsavgifter 24.000 24.000,00 28.400,00

Avgift årsmötet 6.400 6.400,00 7.500,00

Stiftelser och fonder 30.000 40.000,00 50.000,00

Övriga ersättningar och intäkter 2.000 2.252,00      2.300,00

Bidrag 10.000    (Socdep      5.600,00 (C-H Guste)        400,00

Summa intäkter 72.400 78.252,00 88.600,00

Kostnader

Svenska programmet 40.000 49.095,73 40.215,76

CIF International 8.700 8.733,57 4.524,31

Bankavgifter 800 757,50 609,00

Kontor, porto, telefon 600 603 335,00

Dator &Internetkostnad 0 0 1.188,00

Styrelsen (fika) 1.000 865,32 1.470,10

Höstmöte, jul & kulturfest 2.000 620,00 3.343,00

Årsmöte 8.000 10.914,80 11.500,00

Resor 10.000 8.890,00 15.711,00

BD-möte 3.000 4.893,18 6.551,37

Gåvor, representation 600 607,00 2.341,90

Baltmöte 13.150 0 0

Övriga kostnader 1.000 2.038,00          0

Summa kostnader 88.850 88.018,10 87.789,44

Årets resultat - 16.450 - 9.766,10 810,56

Balansräkning  12/31/16  12/31/16

Tillgångar

Likvida medel (kassa/bank)  234.431,38  244.197,48

Summa tillgångar  234.431,38  244.197,48

Skulder

Övriga skulder  0 0

Summa skulder  0 0

Eget kapital

Ingående kapitalbehållning  244.197,48  243.386,91

Årets resultat  - 9.766,10 810,57

Ränta  

Summa eget kapital & skulder  234.431,38 244.197,48

Årsredovisning 2017 & budget 2018



CIF-Sweden Verksamhetsåret 2017

6

Carl-Henrik Guste, Saltsjö-Duvnäs, har av-

lidit i en ålder av 96 år. Närmast anhöriga 

är sonen Michael med sambo Maria och 

barnbarnet Kalle.

Carl-Henrik utbildade sig till socionom och 

arbetade också under många år som lärare 

och rektor på folkhögskola. Hans innehålls-

rika liv spände över ett stort antal intresse- 

och yrkesområden. Han gjorde   

stora insatser inom scoutrörelsen  

där han bland annat var med  

om att  bygga upp scoutön  

Vässarö där han var ö-chef 1954-63.

År 1960 reste C-H till USA  

för att delta i utbytes- 

program för socialarbetare  

och ungdomsledare.  

Han var med om att bilda  

Council of International  

Fellowship, (CIF).  

Han var ordförande i  

den internationella delen  

av föreningen i början  

av 60-talet och var sedan  

med om att starta den  

svenska, CIF-Sweden   

Han har sedan dess varit  

en aktiv medlem och på alla  

sätt stöttat och engagerat sig i föreningen.  

C-H:s hem har alltid varit öppet för med-

lemmar från hela världen. För oss alla 

gamla och nya CIF-Sweden medlemmar 

berikade C-H möten och samtal med sitt 

öppna och positiva sätt och uppmuntrade 

oss i vårt arbete.

C-H var en man som trots sina år aldrig 

blev gammal i sinnet och han kunde vara 

energisk som en tonåring och med ett barns 

nyfikenhet och  entusiasm i behåll. Hans 

motto var att fortsätta vara aktiv och hålla 

sig i gång både mentalt och fysiskt. Så sent 

som i år fortsatte han  att gå på gym.

Som 95-åring på den internationella CIF   

 konferensen i Sigtuna kunde han inte  

 motstå att släppa käppen och för en  

 stund dansa vals på scen och han  

 gjorde det som en riktig Calle Sche  

 wen. Han fann sätt att uppskatta   

  ögonblicken i livet. Hans för 

   vissning om alla männis  

   kors lika värde visade sig 

i           det stora engagemang han  

   hade i det internationella  

   arbete som vår förening  

   arbetar med.

   Efter att ha förlorat sin   

   älskade hustru Hanna   

   efter mer än 62 år till-  

   sammans var det genom  

   CIF han träffade sin    

           gamla vän Leena som   

   kom att bli hans    

   fru under många fina år  

fram till hennes död 2013.

Vi är tacksamma att vi fick lära känna 

Carl-Henrik och saknar honom. Hans in-

spiration och starka vilja att blicka framåt 

lever kvar och vi minns honom i våra hjär-

tan. 

För CIF-Sweden, Monica Hedenbro, Birgit-

ta Holm och Paula Kaaremo

Carl-Henrik Guste in memoriam
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CIF-konferensen 
Grekland  
Roland Mattisson

”Problematiseringen 

och kritiken av  

nyliberalismen var  

ett tema jag minns”

Med ålderns rätt har jag en 
liten hörselnedsättning. Ekot 
i plenisalen gjorde inte saken 
bättre. Det är ansträngande att 
koncentrera sig och de långa, 
förutsägbara inledningsfra-
serna är  sövande.  
 Jag trodde att jag slumrat 
till och tänkte att det är 
gamle Kalle Marx som har 
vaknat till liv och lägger ut 
texten. Så märkte jag att jag 
var klarvaken och att det 
faktiskt var  huvudtalaren som 
hudflängde nyliberalismen.  
 Med hjälp av snabba 
videoklipp från en amerikansk ekonom, sågade han de 
nyliberala dogmerna jämsmed fotknölarna. Dessa dogmer 
som marinerat våra sinnen till den grad, att det i Sveriges 
riksdag finns en stor majoritet som tycker 
att det är OK att privatskolorna tar ut sina 
vinster i skatteparadis.  
 Problematiseringen och kritiken av 
nyliberalismen var ett tema som jag minns 
från konferensen. 

Konferensens längsta applåd kom när 
exekutivkommittén visade bilden på den 
nya logotypen. Det blev den gamla som vann med stor 
majoritet. Mycket annat var också sig likt.  
 Vi blir allt äldre. Vid konferensen i Sverige 1993 var det 
de gråsprängda hjässor som dominerade när man tittade ut 
över deltagarna. Nu är det vitt som gäller.  
 Med flera diskuterade jag om CIF kanske spelat ut sin 
roll i en värld där varje högskola och universitet med 

självaktning har internationella program och utbyten av 
olika slag.  
 Min känsla efter konferensen är en liten nytändning, att 
CIF har något som är livskraftigt och specifikt.

Så var det detta med kulturella skillnader. Vi vara några 
som åt lunch på en lokal restaurang i en liten by. Det 
fanns bara två rätter på matsedeln. Vi tog grillad kyckling 
och inmundigade den bästa måltiden under vistelsen i 
Grekland.  
 Vid bordet bredvid oss satt fem greker, fyra män och 
en kvinna. När det var dags att betala tog en av männen 
diskret tag i servitrisen och ville betala för sig och kvinnan. 

En annan man upptäckte manövern, slet 
pengarna som servitrisen just fått från 
henne, gav dem till man nr 1 under högljutt 
argumenterande.  
 En livlig diskussion tog plats. Rösterna 
höjdes, de båda männen gestikulerade vilt. 
Man nr 2 tog tag i servitrisen gav henne 50 
euro och föste bryskt undan armen på man 
nr1. Hasseåtages klassiska sketch om att 

dela restaurangnotan skulle nog ingen förstå här. 

Inget besök i Grekland utan att titta på antika ruiner.
Jag var tillsammans med några andra svenskar och 
tittade på Messina, en mäktig ruinstad som var mitt i 
utgrävningsfasen. Som socialarbetare kom jag särskilt ihåg 
fängelset, ett fyrkantigt källarliknande hål i marken, där de 
felande i någorlunda sval miljö kunde betänka sina synder. 
Taket bestod av en stenplatta som vägde ett och ett halvt 
ton, något som skulle bli problem för självaste Herkules. 

Om två år blir 
det uppföljning 
i Frankrike. Vad 
blir temat då 
tro?? Jo, det blir  
”Social work and 
Neoliberalism”. 
Väl mött! 

Livligt grupparbete

Grekisk dans
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I      srael
Agneta Björklund  

”Israel är ett  

komplext och  

fascinerande land”

Att resa till Israel har varit något jag velat göra i många år. 
När jag var liten åkte min pappa med jämna mellanrum till 
Israel för att jobba med Dödahavsrullarna – jag hade tänkt 
åka dit med honom som guide men det blev aldrig av innan 
han blev för gammal att resa.  
 I tonåren läste jag Exodus och såg filmen ett antal gånger 
och blev precis så påverkad som en tonåring blir. När jag 
var på mitt CIP-program i San Diego 1991 blev jag god vän 
med en israelska som varit hos mig på besök vid två tillfäl-
len – men jag har aldrig fått till en resa till Israel. 

Så när jag av en händelse fick information om det isra-
eliska programmet på mejlen hösten 2016 kände jag att nu 
är det dags! Vad som särskilt lockade var att programmet 
skulle innehålla besök i den arabisktalande norra delen av 
landet med boende i en arabisk värdfamilj.   
 Eftersom jag är pensionär undrade jag 
om jag skulle bli accepterad, men mitt 
engagemang som frivilligarbetare inom 
området äldrepolitik på hemmaplan 
räckte för att kunna söka och bli antagen. 

I slutet av april bar det så av till Israel – 
inlednings-och avslutningsvis några privata 
dagar i Jerusalem med min San-Diegokompis Dorit Deck-
elbaum.  
 Hennes man Mark är statlig guide och råkade vara ledig 
just när jag kom vilket innebar att jag hade en personlig 
guide som visade mig allt som han tyckte passade min 
personliga bakgrund och tog med mig i min fars fotspår till 
Döda havet, Qumran och Masada och i Jerusalem.  
 Han tog sig också an hela gruppen när vi skulle lära 
känna Jerusalem under introduktionshelgen. 

Fyra kvinnor från Nederländerna, Indien, USA och Sverige 
– samtliga 50+ – samlades en fredagskväll i två små rum på 
ett litet hotell i Jerusalem och programmet var igång.  
 Det teoretiska programmet inleddes på söndagen på 
socialministeriet i Jerusalem där vi fick en orientering om 
landets välfärdspolitik. Sedan firades landets nationaldag 

med flaggor, flygplan över staden och festande.  
 Mitt i detta firande reste vi norrut med buss till Tamra, 
en helt arabisk stad, för att besöka en arabisk socialarbetare 
som tillsammans med sin familj skulle vara allas värdfamilj 
under besöket där.  
 Har såg vi inga flaggor och inget firande av nationalda-
gen. Att staden är arabisk märks på att asfalten är trasig och 
renhållningen sämre. 

Vår värd, Mohammad Diab, har varit i Sverige för att 
föreläsa om sitt arbete och blev då intervjuad av journalis-

ten Erik Sidenbladh i tidningen Expo. En 
kopia av den artikeln gjorde stort intryck 
på mig. Han berättar i artikeln om det för-
tryck som araberna lever under men hur 
han försöker leva och visa sina barn att 
han samarbetar med judar – de är vänner 
och kolleger.  

 Han är aktiv i en socialarbetarförening – Ossim Shalom – 
som samlar judar och araber med syftet att arbeta för fred 
och välfärd och för att pengar ska satsas på sociala insatser, 
inte på krig och våld.  
 Men, säger Mohammad i artikeln, ”fred”  pratar man inte 
så mycket om – det betyder så olika saker för olika männ-
iskor. Ordet ”lösning” används inte heller – istället siktar 
man på små lokala, praktiska insatser så att grannar får min-
dre konflikter med varandra. Genom en gedigen utbildning 
känner han sig stärkt

Mohammad driver ett hem för personer i alla åldrar med 
olika slags funktionsnedsättningar. Hans målsättning är att 
de ska leva under samma förhållanden som Mohammad 
och hans utvidgade familj, som var välbärgad.  
 Han får statsbidrag för att driva verksamheten men han 
och hans far skjuter till egna medel för att skapa gruppbo-
enden som är mer hemlika. I ett gruppboende hade han sett 
till att en änka, som annars skulle vara tvungen att flytta 
hem till sin ursprungsfamilj, är föreståndare och har ansvar 
för boendet. 

Han ser också till att de boende någon gång ska kunna åka 
på semester och bo några dagar på hotell. Vi bodde några 
nätter på samma hotell i Tiberias som en grupp från Mo-
hammads verksamhet.  
 Säkert bidrog också hotellägaren till att vistelsen skulle 
kunna genomföras. 
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Israel, forts 
Agneta Björklund  

Vecka nummer två var ägnad olika verksamheter i Tel 
Aviv med omnejd och vi bodde i varsin värdfamilj. Dagarna 
var vikta för olika studiebesök.  
 
En förmiddag besökte vi ett skyddat boende för kvinnor 
där vi träffade Ruth Rasnic – en pionjär och profil i det 
israeliska arbetet mot våld mot kvinnor. Hit kommer såväl 
judiska som arabiska kvinnor för att få hjälp att komma 
ifrån destruktiva förhållanden.  
 Vi besökte olika sociala verksamheter i staden Herzelia 
– allt från stöd till barn och unga till samhällsarbete (com-
munity work) bland äldre. 

Samhällsarbete har starkt fäste i Israel och särskilt i Her-
zelia där man driver ett forskningsanknutet projekt för att 
utveckla servicen till äldre. I projektet ingår samhällsarbe-
tare, frivilligorganisationer, hälso- och sjukvård och kultur.  
 Det finns en samordnare som identifierar behov och 
utvecklar servicen till de äldre. Man bedriver dagverksam-
heter, olika öppna verksamheter och hemtjänst. Syftet är att 
aktivera äldre på olika sätt så att de inte blir isolerade.  
 Ungdomar från gymnasieskolan deltar i vissa projekt. 
Pensionärsorganisationerna är också involverade – man an-

ser det viktigt att äldre själva kan bidra till verksamheterna.  
 Det finns community centers i de olika kommunde-
larna – de kan liknas vid de seniorträffar som finns hos oss. 
Här finns studiecirklar, erbjuds föreläsningar, frivilliga (de 
ensammas vänner) som ringer upp äldre, går på hembesök 
och försöker hitta aktiviteter som lockar till deltagande och 
aktivitet.  
 Kommunen bidrar ekonomiskt och med visst administra-
tivt stöd genom samordnaren. 

Israel är ett komplext och fascinerande land. Bland de 
aktiva i CIF i Israel finna lika många åsikter om situationen 
i landet som medlemmar i gruppen. Jag fick ständigt frågan 
om min inställning till Israel – en fråga som jag valde att 
inte besvara eller kommentera och inte blev jag klokare 
under veckorna där. Jag tenderar att hålla med min San-
Diegokompis som alltid talar om Israel som ”my crazy 
country”. 

Jag blev mäkta imponerad av vår arabiske värd Moham-
mad som med ödmjukhet, glädje och stolthet berättade om 
sin verksamhet och om hur det är att vara arab i Israel med 
allt vad det innebär av diskriminering och underlägsenhet – 
något han vägrar vara.  
 Hans motto är: de andra är inte bättre än vad du är. Och 
när han talar med judar är hans strategi att få dem att lägga 
märke till det. Genom att delta i CIF-Israels program på det 
sätt han gjorde, gjorde han starkt intryck på oss alla fyra. 
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”Direktören på  

barnhemmet var  

medlem i CIF och  

hade varit på  

program i Frankrike”

M arocko
 Catharina Hansen

Forts. sid 11

Jag valde att åka till CIF:s Marockanska program för att 
det gav mig möjlighet att vistas i ett land som jag varit i 
tidigare, har anknytning till och som jag känner varmt för 
 Att få studera socialt arbete i Marocko var något jag 
tyckte verkade intressant, främst barn- och ungdomsvård. 
Eftersom jag till vardags arbetar med familjehemsvård och 
ensamkommande flyktingbarn hade jag bett att få se hur 
man tar hand om placerade barn och vilket stöd som ges. 

Programmet pågick under tiden 5 – 19 maj. Det var CIF 
Marockos första program och vi var tre deltagare – Flora 
från Frankrike, Katharina från Tyskland och jag från Sverige.   
 Programmet genomfördes i huvudstaden Rabat. De första 
dagarna fredag – söndag var  vi tre deltagare tillsammans 
med medlemmar från CIF Marocko på en konferensanlägg-
ning. Flora, Katharina och jag bodde i en liten bungalow på 
anläggningen.  
 Första kvällen hölls det en välkomstfest 
för oss med marockanskt  tema. Lördagen 
och halva söndagen ägnades åt seminarier 
och våra respektive presentationer, där vi 
fick berätta om våra arbeten och en del 
annat om våra länder.  
 Konferensanläggningen vi bodde på 
hade egna ekologiska odlingar och all 
mat var lagad från grunden. Där ser-
verades också jättegoda bakverk som 
tillverkats i närheten, på ett center för 
funktionshindrade.

Efter seminarierna på söndagen togs vi på en gemensam 
utflykt till en botanisk trädgård och sedan var det dags för 
våra värdfamiljer att komma och hämta oss.  
 Jag bodde hos en familj i Salé som är en nyare del av 
Rabat. Familjen hade två barn – en dotter på fyra år och en 
son på två år. Mamman var hemmafru och pappan arbetade 
som ekonomiansvarig åt det marockanska fotbollslandslaget. 

Förutom marockanska så talade han franska och engelska 
så det var via honom konversationerna fördes till mamman 
och barnen i familjen som endast kunde marockanska.   
 Andra veckan av min vistelse reste pappan iväg på 
arbetsresa till Zürich, så där försvann vår tolk. Men det gick 
bra att kommunicera lite ändå med mamman och barnen 
med hjälp av kroppsspråk samt lite enkla maroc-kanska och 

franska ord. 

På måndagen började vi sedan på 
våra respektive praktik-platser. Flora på 
en hälsocentral för mammor och barn, 
Katharina på en montessoriförskola och 
jag på ett center/barnhem i Sala Al Jadida 
i Salé med 180 platser för barn i åldrarna 
6 – 18 år.  
 Förutom de 180 barnen som bodde på 
centret så kom också andra barn som inte 

bodde där och fick äta lagad mat. Centret låg mitt i stan 
och drevs av staden men var också beroende av gåvor från 
allmänheten som bland annat skänkte kläder och en del 
andra förnödenheter dit.  
 Det var en stor och pampig byggnad med tillhörande 
trädgård, lekpark och fotbollsplan. Där fanns också ett 
publikt hamam som drevs av centret för att få in extra 
inkomster. 

De yngre barnen sov i sexbäddrum. Tonåringarna bodde 
tolv stycken i sovsalar med tvåvåningssängar. Flickor för 
sig och pojkar för sig. Boendestandarden gick förstås inte 
att jämföra med våra svenska mått för placerade barn, där 
standarden är att de ska ha eget rum, men jag hörde ingen 
som klagade utan barnen verkade ha en fin kamratskap med 
varandra.  
 På centret fanns också kontor, ett stort kök, matsal, 
bibliotek, datasal, undervisningssalar, uppehållsrum och en 
moské. 

Direktören på barnhemmet var medlem i CIF och hade 
 varit på program i Frankrike. Min handledare var en social- 
arbetare på centret. Hon var tillsammans med direktören 
ansvarig för ansökningar till centret, och gjorde bedöm-
ningar kring vilka barn som skulle beviljas plats där och Direktör Ahmed framför barnhemmet

Min handledare Hanane och jag tillsammans med barnen
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”När man är ute på 

CIF-program får man 

vänner för livet”

vilka som skulle få komma och äta.  
 Som det beskrevs för mig så var målgruppen till just 
detta center barn som kom från svåra hemförhållanden och 
som var på väg åt fel håll, men som man bedömde att man 
kunde arbeta med och få på rätt spår med hjälp av vistelsen 
på centret.  
 Det var också viktigt att barnen var studiemotiverade. För 
barn med riktigt stora svårigheter, till exempel långtgående 
kriminalitet eller avancerat drogmissbruk fanns andra slags 
institutioner. 

De barn som  beviljats plats på centret fick bo kvar tills 
de gått ut skolan och de kunde även få fortsatt hjälp första 
tiden efter att de flyttat därifrån, både ekonomiskt och med 
stöd på annat sätt.  
 
Det var tentamensperiod när jag var där så just då var 
det flera ungdomar som kämpade hårt för att klara sin 
baccalaureate examen. Själva skolgången hade barnen 
utanför centret i olika skolor i närheten.  
 På lunchrasten kom de till centrets stora matsal och åt 
och sedan gick de tillbaka till sina skolor. Varje morgon 
innan frukost samlades barnen och 
direktören på centret framför ett 
monument i trädgården där det stod 
på arabiska ”Gud, landet, kungen”. 
Där startade de dagen med att sjunga 
nationalsången. 

Min handledare arbetade mycket med 
social färdighets-träning tillsammans med barnen. Ofta i 
grupper om cirka tolv barn, men även i mindre grupper och 
enskilt vid behov. Barnen remitterades dit av övrig personal 
på centret.  
 Grupperna hölls i ett stort rum och man använde sig av 
olika arbetssätt där barnen fick vara delaktiga. Det kunde 
vara i form av pyssel, flanellograf, värderingsövningar, olika 
bilder och kort, drama och musik.  
 Min handledare förklarade för mig att hon inte brukade 
säga till barn om de gjort fel, utan i stället ville hon visa 
dem positiva alternativ hur man kan göra. 

Väldigt populärt bland barnen var när de gjorde olika 
filmer tillsammans med handledaren. Filmerna visade på 
alternativa och positiva sätt att göra saker på. Till exempel 
hur man kan göra i en situation där man vill snatta något 
men i stället tänker efter och väljer att avstå.  
 Det kunde också handla om hur man kan hjälpa en 
kamrat som är ledsen eller att hjälpa en gammal person 
över gatan. Alla roller i filmerna spelades av barnen och 
när en film var klar så bjöds övriga barn och personal in till 
premiär i centrets stora samlingssal.  
 Det märktes att barnen tyckte detta var väldigt roligt och 

i samband med filmvisningen så togs de medverkande fram 
och presenterades högtidligt som riktiga skådespelare och 
fick applåder av publiken. 

På centret fanns tillgång till olika saker på fritiden 
såsom läxhjälp, att vara i datasalen eller biblioteket samt 
sportaktiviteter.  
 Den helgen som jag var där åkte flera barn iväg med 
personal för att delta i en basketturnering mot andra 
barnhem. 

Även fast de ekonomiska resurserna på centret var knappa 
och de behövde hushålla noga med allt, så fick barnen 
rikligt med mat flera gånger om dagen. Vi åt tillsammans 
och jag kan intyga att maten verkligen var vällagad och god!  

 Ljudnivån i matsalen när barnen kom 
för att äta går  
knappt att beskriva och de åt med god 
aptit. Efter mål-tiderna såg matsalen 
mest ut som ett slagfält, med utspilld mat 
överallt. Barnen turades om att hjälpa till 
att torka bord och göra fint efteråt. 

Det fanns också ett bageri på centret och där fick barnen 
lära sig att baka, några i taget i små grupper. Det gällde 
både flickor och pojkar och det de fick lära sig var mycket 
imponerande!  
 Jag hade själv inte kunnat baka så fina småkakor!

De två sista dagarna i det marockanska CIF-programmet 
så var vi tre deltagare tillsammans med CIF Marockos 
medlemmar ute på några studiebesök och togs med till 
olika sevärdheter.  
 Vi besökte bland annat ett par center för funktions-
hindrade barn och ungdomar. Där fanns handikappridning, 
simning och andra sportaktiviteter, musikgrupper, kurser i 
matlagning och bakning samt konsthantverksgrupper.  
 Ett center hade en egen orkester som uppträdde för oss 
och de var riktigt, riktigt proffsiga! Vi var också  med på ett 
möte med en organisation för funktionshindrade bilförare 
vilka hade speicalombyggda bilar utifrån vars och ens 
funktionshinder.

Det går inte att skriva en reseberättelse från Marocko 
utan att nämna det marockanska köket. Förutom att vi åt 
en massa god mat i våra värdfamiljer så tog CIF med oss till 

M arocko, forts
 Catharina Hansen
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Att vara värdfamilj
 Gunilla André 

Sedan år 1999 har jag varit värdfamilj till en CIF-stipen-
diat. Det innebär att man erbjuder kost och logi under två 
veckor samt erbjuder stipendiaten att ta del av ens eget 
vardagsliv. 
 Mina stipendiater har följt med på mina körövningar, min 
syjunta, träffat mina vänner, barn och barnbarn. Stipendia-
terna har kommit från Österrike, Litauen, Skottland, Tjeck-
ien, Indien, Kirgizistan, Australien, Tyskland och Spanien.  
 Vilka samtal vi har haft, stipendiaterna och jag - på var 
sin sida av köksbordet! De har handlat om kvinnans situa-
tion i respektive land, körlivet i deras länder, föräldrar- och 
sjukförsäkringsfrågor, barnomsorg, åldrande föräldrar, mat-
lagning... 

För att vara värdfamilj behövs ett genuint intresse för an-
dra människor och deras kulturer. Vilja att fördjupa samta-
len och öppna upp ens egna inre dörrar underlättar.  
 Efter två veckor reser stipendiaten vidare till andra orter 
och man tar farväl på Stockholm C. Efteråt har jag haft 
kontakt med stipendiaten under lång tid!

M arocko, forts
 Catharina Hansen

olika restauranger där vi fick njuta av en massa god mat.  
 Det finns mycket jag skulle kunna berätta om det men  
jag begränsar mig till att nämna lite om ”le petit déjeuner 
marocain” – den marockanska frukosten, min absoluta 
favorit!  
 Den består oftast av marockanska pannkakor (rghayef 
eller msamen) med smör och honung, marockanskt bröd 
som är bladigt som wienerbröd (beghrir) och som  äts 
med mjukost (la vache qui rit/skrattande kon)  och ännu 
mer honung och kubbliknande bullar (harca). Allt detta 
sköljs ner med myntathé eller café au lait och färskpressad 
apelsinjuice.  
 Vilken rivstart av blodsockret på dagen! Det är tur att 
jag inte bor i Marocko på heltid, med tanke på maten och 
särskilt frukostarna. 

Det finns mycket mer jag skulle kunna berätta om min 
resa och om landet Marocko – de gästvänliga människorna, 
alla barn som finns överallt och som verkligen kan leka 
ute som barn gjorde förr i Sverige, den galna trafiken, den 
underbara musiken, stränderna, palmerna, de gamla husen 
och vindlande gränderna, moskéerna, böneutropen, alla 

saker man kan köpa på marknaderna – kryddor, arganolja, 
keramik, mattor, tyger, läder, alla vackra färger och dofter, 
de traditionella kläderna som är som hämtade ur en saga. 
Men allt det har jag sett och upplevt tidigare när jag varit 
i Marocko, så denna resas största behållning var att få en 
inblick i en del av det sociala arbete som bedrivs i landet. 
Och som vanligt när man är ute på CIF-program får man 
såklart vänner för livet.

Shukran CIF Maroc! Tack CIF Marocko!

Diplomering av vår grupp
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Council	of	International	Fellowship	(CIF)	/	Council	of	International	Programs	USA	(CIP	USA)	

International	Professional	Exchange	
Programs	(PEP)	2017-2018	

for	professionals	of	social	work,	social	welfare	and	human	services	
	

COUNTRY	 DURATION	 DATES	 DEADLINE	 LANGUAGE	 PROGRAM	FEE	 No.	OF	
PARTICIPANTS	

Argentina	 3	weeks	 Next	Program	
Autumn	2018	

March	15th,	
2018	 Spanish	 €	400	 4	–	6	

Australia	 3	weeks	 Next	Program	
Autumn	2018	

Feb	1st,	
2018	 English	 AUD$	500	 4	–	6	

Austria	 2,5	weeks	 10th	-27th		
April	2018	

Dec	1st,	
2017	 English	 No	fee		 6	

Estonia-Latvia		 3	weeks	 Next	Program	
Spring	2018	

Dec	1st,		
2017	 English	 €	300	 3	–	5	

France	 3	weeks	 Sep	19th-Oct	13th	,	
	2018	

Apr	15th,	
2018	 French	 €	250	 3	–	6	

Finland	 3,5	weeks	 Ma	4th	-28th	,	
	2018	

Dec	1st,	
2017	 English	 No	fee	

	 6	–	7	

Germany	 2	weeks	 June	1st	-17th	,	
	2018	

Nov	1st,	
2017	

English,	(if	possible)	
German	 €	350	 4	

Greece	 2	weeks	 May	7-19th,	
2018	

Jan	30th,	
2018	 English	 €	300	

	 5	

India	 3	weeks	 Next	Program	
Winter	2018	

Jan	1st,		
2018		 English	 €	325	 2	–	10	

Israel	 2	weeks	 Apr	27th	–May	11th,	
2018	

Dec	31st,	
2017	 English	 €	350	 2	–3	

Italy-Slovenia	 3	weeks	 Next	Program	
Autumn	2018	

March	15th,	
2018	

English,	Italian	if	
possible	

€	250	(Italy)	
€	100	(Slovenia)	 4	

Japan	 2	weeks	 Oct	6th-	21st,	
	2017	

April	30th,		
2017	 English	 €	300	 3	

Kenya	 4	weeks	 No	Program	at	the	
Moment		 	 English,	Swahili	if	

possible	 	 2	–	8	

Morocco	 2	weeks	 Next	Program		
Spring	2018	

Jan	31st,		
2018	

French	and	English,	
Arabic	if	possible	 €	350	 2	–	4	

Netherlands	 2	weeks	 Oct	1st	-14th	,	
2017	

May	23rd,	
2017	 English	 €	350	 6	–	10	

Nepal	 3	weeks	 Nov	18th	–Dec	8th	,	
2017	

Aug	15th,	
2017	 English	 €	500	 3	–	5	

New	Zealand	 4	weeks	 Next	Program	
Autumn	2018	

March	30th,	
2018	 English	 NZ$	500	 4	–	6	

Norway	 3	weeks	 Next	Program	
Autumn	2018	

May	1st,	
2018	 English	 No	fee	 4	

Russia	 10	days	 Next	Program	
Autumn	2018	

May	1st,	
2018	

English,	Russian	if	
possible		 €	300	 2	–	4	

Scotland	(UK)	 4	weeks	 Next	Program		
Spring	2018	

Dec	1st,	
2017	 English	 £	300	 4	–	6	

Sweden	 4	weeks	 Apr	6th	–May	5th	,	
	2018	

Nov	1st,	
2017	 English	 No	fee	 4–	6	

Switzerland	 2	weeks	 Next	Program		
Spring	2018	

Dec	1st,		
2017	 English	 SFR	400	 4	–	8	

Taiwan	 2	weeks	 March	10th	-24th	,	
	2018	

Oct	31st,		
2017	 English		 €	300	 3	–	5	

Turkey	 3	weeks	 Next	Program		
Spring	2018	

Dec	1st,		
2017	 English	 €	300	 4	

USA	
www.cipusa.org	

1	week	–		
3	months	 March	or	August	 Open	 English	 US$	1,000	–	

US$	1,500	 Open	

All	programs	provide	participants	with	housing	–	usually	host	families	living	-	during	the	program	and	local	travel.	

For	more	information	visit	our	website:	www.cifinternational.com	
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