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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
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Revisorer: 
Birgitta Beijer (sammankallande)  
Birgitta Holm  
Eva Hasselblad (revisorssuppleant). 

Valberedning: 
Julia Jonaszon (sammankallande)  
Sibel Korkmaz 
Kristina Weinsjö. 

Styrelsens arbete under 2018 
Styrelsen har under året genomfört 
de uppgifter som fastställdes i 
verksamhetsplanen för 2018. I planen 
ingick sådant som föreningen ansvarar 
för varje år, men också aktiviteter som 

var särskilda för 2018. Nedan följer först en beskrivning av 
de årliga händelserna och sedan de särskilda aktiviteterna 
under 2018. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har haft 9 möten under året. Närvaron av 
styrelsemedlemmar har varit god. Platsen för mötena 
har varierat och hållits på styrelsemedlemmarnas olika 
arbetsplatser som alla ligger i Stockholms närförorter. 
Vid ett tillfälle har en lokal hyrts. Att styrelsen inte haft 
en fast plats för sina möten kan ha bidragit till att övriga 
medlemmars deltagande minskat något. 

Svenska programmet 2018 
Under perioden 6 april till 5 maj arrangerade Sverige sitt 
fyrtionde CIF-program. Fyra stipendiater deltog.

Under de två första veckorna anordnades det så kallade 
teoretiska programmet. Då besöktes t ex stadshuset, 
riksdagen, SKL, Stadsmissionen och Socialstyrelsen. I år 
innehöll programmet också en eftermiddag med tid för 
samtal och reflektion där stipendiaterna hade möjlighet att 
ställa frågor om sådan de inte förstått och för utbyte mellan 
dem och några av oss arrangörer.  
 Programpunkten lades till efter önskemål från både 2017 
års stipendiater och medlemmar som är med och arrangerar 
programmet. Det var mycket uppskattat av båda parter.  
 Den årliga Kulturfesten hölls Jarlaberg i Nacka 
utanför Stockholm, och var ovanligt välbesökt och enligt 
stipendiaterna en av höjdpunkterna på programmet. 

”Kulturfesten är en

av höjdpunkterna i 

svenska programmet!”

Forts. sid 4

Årsmöte 2018 
Den 3 februari hölls CIF:s årsmöte 2018. Mötet hölls 
på Göta Ark på Medborgarplatsen i Stockholm och var 
välbesökt. Två medlemmar hade under året varit på 
utbytesprogram i Israel respektive Marocko och årsmötet 
fick höra deras reseberättelser. 

På mötet redogjordes för den internationella 
arbetsgruppen CIF 2028:s arbete med att utveckla CIF. 
Medlemmarna fick genom ett grupparbete bidra med 
sina synpunkter på hur CIF ska utvecklas inom de sex 
områdena: 

1. De professionella utbytesprogrammen (så kallade PEP) 
2. Internationella konferenser 
3. Publicitet (world news, sociala media etc.) 
4. Hur CIF är organiserat nationellt och internationellt 
5. Finanser/Ekonomi 
6. Omvärlden 
 Resultatet av grupparbetet skickades 
senare in till arbetsgruppen som 
redovisade det samlade resultatet när 
Board of Directors möttes i Wien i 
augusti. 

Styrelsen 2018 
En ny styrelse för 2018 valdes: 
Ordförande: Tina Trygg,  (nyval som ordförande) 
Ledamöter: 
Lisa Ekman (omval)
Berith Josefsson (omval)
Ulrika Elofsson (omval)
Sanna Halfdan (omval)
Margot Bandmann (omval)
Monica Hedenbro (nyval)
Agneta Nilsson (nyval)
Annica Frank (nyval)

Intensiva diskussioner och beslutsfattande på årsmötet 2017

Styrelsen för CIF Sweden verksamhetsåret 2018.  
(På bilden saknas Berith Josefsson)
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Perioden 20 april – 4 maj spenderade 
stipendiaterna i sina praktikorter. Brittany 
var i Nyköping, Raluca i Göteborg, 
Kirsten i Växjö och Mehmet i Örträsk/
Vilhelmina.  
 Den 5 maj hölls avskedsfesten i en 
trädgård i Örby i strålande solsken. Enligt 
båda utvärderingarna, av det teoretiska programmet och 
av programmet som helhet, var stipendiaterna som vanligt 
mycket nöjda. 

Uttag av sökanden till internationella CIF-program 
Fyra personer deltog under 2018 i internationella 
utbytesprogram: 
Marie-Anne Karlsson  Marocko 
Ewa Lindberg  Nederländerna 
Petra Malmström Nya Zeeland 
Cecilia Armandt Nepal

Ytterligare tre medlemmar sökte till Nya Zeelands 
program. Två av dessa ansökningar godkändes av styrelsen 
men antogs inte av Nya Zeeland till följd av många 
ansökningar. En ansökan avslogs till följd av att den 
sökande nyligen varit på program.  

Information till medlemmarna 
Under 2018 skickades fyra medlemsbrev ut. I dessa brev 
har styrelsen informerat om vad som händer i föreningen 
och hur styrelsearbetet fortskrider. Medlemsbrevets 
utformning har förändrats med fler bilder och fått ett du-
tilltal för att öka läsbarheten.  
 Varje medlemsbrev har innehållit information om 
hemsidan och hur man loggar in på medlemssidorna. På 
medlemssidorna har alla styrelseprotokoll lagts ut. 

Arbetet med föreningens hemsida har fortsatt under året. 
Styrelsen har nu helt tagit över förvaltning och utveckling 
av hemsidan En generell genomgång och uppdateringar av 
aktuella händelser och protokoll har genomförts.  
 Vi har arbetat med frågor som vad hemsidan respektive 
Facebook-sidan ska innehålla och vilka kanaler vi ska 
använda för olika målgrupper.  
 Arbetet kommer fortsätta under 2019. Styrelsen tar 
gärna emot förslag från alla medlemmar alla på vad ni vill 
se för information på hemsidan. 

Julfest 
Den 8 december anordnades CIF:s årliga julfest i Jarlaberg, 
Nacka. 18 medlemmar deltog. Eftersom julfesten låg 
i anslutning till ett möte med praktikorterna deltog 
fler personer från andra städer än Stockholm. Julfesten 
hade ett något förändrat upplägg med frågesport och 
julklappsutdelning. Tillställningen var mycket uppskattad. 

Val av deltagare för 2019 års program 
Styrelsen valde i slutet av oktober att förlänga 
ansökningstiden till det svenska programmet från 1 
november till 15 november, eftersom få ansökningar hade 
inkommit vid denna tidpunkt. Det resulterade i att hela 24 
ansökningar inkom från 17 länder.  
 Åtta deltagare togs ut med hänsyn till praktikorternas 
möjligheter. Samtliga som erbjudits att delta har tackat 

ja, även om en i skrivande stund inväntar 
ett slutgiltigt besked från sin arbetsgivare. 
Följande personer kommer att delta i det 
svenska programmet 2019 och tas emot av 
följande praktikort:

Namn   Land  Praktikort

Anna Vezzoni  Italien  Nyköping

Angelika Demski Tyskland Göteborg

Elena Shilak  Ryssland Västerås

Shubangi Takke  Indien  Västerås

Inge Jansen Belderbos Nederländerna Jönköping

Ada Bilc  Rumänien Växjö

Maria Puiu  Rumänien Jönköping

Caroline Bodenburg Tyskland Norrköping

Särskilda aktiviteter under 2018 
Insatser för att öka antalet medlemmar i CIF 
Under året har styrelsen arbetat med hur föreningen tar 
emot nya medlemmar samt hur ansökningsprocessen för 

Verksamhetsberättelse
CIF-Sweden 2018

Deltagarna i svenska programmet: 
Kirsten Prange Tyskland, Mehmet Öksüz Turkiet,  
Brittany Austin USA, Raluca Cheptanaru Rumänien 

”Arbetet med 

hemsidan har 

fortsatt under året!”

Den årliga julfesten
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internationella program bör gå till.  
 Skälet till att arbetet startade var att vi inte ville tappa 
nya medlemmar, oavsett om de direkt söker och åker på 
program eller bara blir medlemmar.  
 Vi behövde en bra och tydlig organisation för hur nya 
medlemmar kommer in i föreningen och hittar en plats 
i arbetet med CIF samt en ordning för intervjuer av 
sökanden till program, beslut om godkännande av ansökan 
samt hur föreningen följer medlemmen innan, under och 
efter deltagande i program.  
 Det system som hittills funnits med landansvarig 
fungerar inte helt optimalt. En arbetsgrupp har tagit fram 
förslag på en ny process som kommer att prövas under 
2019 och vid behov revideras. 

Under året har CIF fått sju nya medlemmar samtidigt 
som vi tappat några. Facebookinlägg och inlägg på andra 
sociala medier har lett till några nya medlemmar.  
 Efter flera påminnelser till de medlemmar 
som ännu inte betalat medlemsavgiften 
kontaktades de per telefon. Det resulterade 
i positiva samtal och gav utdelning i form av 
medlemmar som vill vara kvar i föreningen. 

Aktiviteter för att stödja de ”lokala” CIF-
grupperna 
Den 8 december hölls ett möte med landets olika praktik-
orter. Samtliga orter som tidigare eller under de senaste 
åren tagit emot stipendiater bjöds in. Målet var att lyfta 
och diskutera utmaningar med att arrangera programmen 
samt diskutera hur styrelsen kan stödja arbetet ute i landet.  
Jönköping, Nyköping, Göteborg, Västerås och Eskilstuna 
var representerade.  
 Exempel på sådant som kom fram på mötet var att:  
- en tydligare process behövs för information till praktik-
orterna om ansökningar till programmet, urvalet och 
fördelningen på praktikorterna 
- riktlinjerna för vad CIF ersätter ekonomiskt behöver 
ses över och bli mer rättvis mellan Stockholm och 
praktikorterna 

Verksamhetsberättelse
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- styrelsen behöver hålla kontakten med praktikorterna 
även mellan programmen  
- styrelsen kan underlätta för medlemmar som bor på 
samma ort eller nära varandra att känna till varandra.   
 Styrelsen kommer att arbeta vidare med de frågor som 
lyftes på mötet. Det bestämdes också att ett nytt möte ska 
arrangeras 2019, nästa gång någon annanstans i Sverige.

Deltagande i BD-mötet i Wien  
I augusti möttes Board of Directors (BD) i 

Wien. CIF Österrike stod värd. Mötet består 
av alla medlemsländers ordförande (och 
kontaktpersoner för de länder som bara har 
en sådan) och de träffas varje år. Det är BD:s 

ansvar att till exempel följa kvaliteten på alla 
länders CIF-program och se till att CIF växer i världen.

På mötet i Wien närvarade följande 21 länder:

Algeriet Estland Finland

Frankrike Grekland Indien

Italien Israel Kosovo

Marocko Nederländerna Norge

Schweiz Skottland Spanien

Sverige Taiwan Turkiet

Tyskland USA Österrike
På agendan stod frågor som

• Accepterande av Algeriets ansökan att bli en bransch 

• GDPR och utifrån det ett förändrat ansökningsformulär

• Projektet CIF 2028 som handlar om CIF:s framtid

• Redovisning och budget

• Representanter till valberedningen

• Framtida platser för BD-möten och konferenser

Mötet beslutade också att skapa två arbetsgrupper, en 
som ska arbeta med kommunikationsfrågor i syfte att 
rekrytera fler medlemmar och en med uppdrag att arbeta 
med kvaliteten på våra utbytesprogram.  
 Varje land har nominerat deltagare till arbetsgrupperna. 
Sverige nominerade Kristina Weinsjö som nu kommer att 
ingå i arbetsgruppen för kommunikation. Vid nästa BD-
möte 2019 ska grupperna presentera hur långt de kommit i 
sitt arbete.             

”Under året har 

CIF fått sju nya 

medlemmar”

Ordförande i CIF Sweden, Tina Trygg

CIF:s internationella ledning Board of Directors samlade i Wien Forts. sid 6
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Aktiviteter utöver verksamhetsplanen 
I december var CIF inbjudna till ett av CSA:s - 
(Centralförbundet för socialt arbete) - styrelsemöten. CSA 
är en av de största bidragsgivarna till CIF Sweden och skälet 
till att vi kan ha ett kostnadsfritt program.  
 CSA ville veta mer om föreningen och hur den fungerar 
idag. Ordförande och vice ordförande presenterade CIF:s 
verksamhet och planering för framtiden. Mötet avslutades 
med att båda parter uttryckte en önskan om fortsatt 
samarbete. 

Dataskyddsförordningen - GDPR 
Utifrån den nya dataskyddsförordningen GDPR har CIF 
International genomfört ändringar i ansökningsformuläret. 
Styrelsen i Sverige gav kassören i uppdrag att läsa på om 
GDPR och komma med förslag om föreningen behöver 
förändra något i sin hantering av medlemsuppgifter utifrån 
den nya lagen.  
 Arbetet har lett fram till att information 
hur föreningen förhåller sig till lagen gått 
ut till alla medlemmar.

Ekonomi 
CIF:s verksamhet finansieras av 
medlemsavgifter och av bidrag till 
programmet. Under senare år har bidraget 
kommit från CSA. Under 2018 fick CIF 
även från Socialdepartementet utifrån en 
särskild överenskommelse kring stipendiater från Rumänien 
och Bulgarien. CIF har i grunden en god ekonomi med 
besparingar som gör att vi kan klara verksamheten även om 
vi under enstaka år går med underskott. 2017 var ett sådant 
år då vi gjorde en förlust på ca 10 000 kr.  
 Den budget som beslutades om på årsmötet 2018 
innebar ett förväntat underskott på 16 450 kr, vilket 
framförallt berodde på att Baltmötet skulle genomföras 
under året. Glädjande nog kan vi konstatera att konferensen 
kunde genomföras till en betydligt längre kostnad än 
förväntat och året slutade istället med ett litet överskott på 
ca 1 200 kr.  
 En utmaning inför 2019 är att vi beslutat att ta emot 
dubbelt så många stipendiater jämfört med 2018. I 
dagsläget vet vi inte om vi kommer att få bidrag som täcker 
de kostnader den ökningen kommer att innebära. 

Tack! 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de medlemmar som 
på olika sätt under 2018 bidragit med sin tid, sina idéer 
och arbetsinsatser av olika slag. Det gör det möjligt för 
föreningen att genomföra sina arbetsuppgifter.  
Vi vill rikta ett särskilt tack till Agneta Björklund, Birgit 
Pettersson, Ulrika Pohl Andersson och Birgitta Holm för 
arbetet med att anordna Baltmötet. 

Baltmötet kunde genomföras utan avgift 
från deltagarna tack vara de donationer 
som CIF Sweden fick i samband med CIF-
medlemmen Harry L. Anderssons bortgång 
för tre år sedan.  
 Harrys och hans hustru Ulrika Pohl 

Anderssons önskan var att pengarna skulle 
användas till samarbetet mellan de baltiska 

och nordiska länderna. Tack Ulrika för ditt och 
Harrys generösa bidrag. 
 Vi riktar också ett varm tack till CSA och Social-
departementet för ekonomiskt stöd till föreningens 
verksamhet.

Tack också till Kristina Weinsjö, Gunnel Kronberg 
och Birgit Pettersson som satte samman det teoretiska 
programmet, alla ni i praktikorterna som tog emot 
stipendiater och alla andra som på olika sätt var med och 
arrangerade det svenska programmet. 

ETT STORT VARMT TACK TILL ER ALLA!

Styrelsen för CIF

”Ett stort tack till 

de medlemmar 

som bidragit med 

sin tid, idéer & 

arbetsinsatser!”

Festmiddag på årsmötet
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Resultaträkning Budget 2019 2018 2017
Intäkter

Medlemsavgifter 25.200 26.800,00 24.000,00

Avgift årsmötet 5.600 5.600,00 6.400,00

Stiftelser och fonder 70.000 30.000,00 40.000,00

Lotteri årsmöte 1.000 860,00      2.252,00

Bidrag 10.000    (Socdep    10.000,00     5.600,00

Summa intäkter 111.800 73.260,00 78.252,00

Kostnader

Svenska programmet 80.000 36.005,70 49.095,73

CIF International 6.400 6.361,45 8.733,57

Bankavgifter 750 751,50 757,50

Kontor, porto, telefon 200 0 603,00

Dator &Internetkostnad 450 1.612,50 0,00

Styrelsen (fika + lokal)) 1.600 1.642,07 865,32

Höstmöte, jul & kulturfest 2.000 1.815,00 620,00

Årsmöte 5.600 5.093,00 10.914,80

Resor 9.200 6.113,00 8.890,00

BD-möte 4.000 6.558,00 4.893,18

Gåvor, representation 600 615,00 607,00

Baltmöte 0 5.430,00 0

Övriga kostnader 1.000 0          2.038,00

Summa kostnader 111.800 71.997,22 88.018,10

Årets resultat 0 1.262,78 - 9.766,10

Balansräkning  12/31/18  12/31/17

Tillgångar

Likvida medel (kassa/bank)  279.226,66  234.431,38

Summa tillgångar  279.226,66  234.431,38

Skulder

Sverige - Finlandfonden  43.532,50 ---

Övriga skulder  0 0

Summa skulder  43.532,50 0

Eget kapital

Ingående kapitalbehållning  234.431,38  244.197,48

Årets resultat  1.262,78 - 9.766,10

Summa eget kapital & skulder  279.266,66 234.431,38

Årsredovisning 2018 & budget 2019
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Lollie Bailey Nilsson             Mona Djurestad 
Den 8 maj fick 
vi beskedet att 
Lollie Bailey Nils-
son avlidit, 82 år 
gammal, efter en 
stroke några må-
nader tidigare. 
Lollie flyttade 
till Sverige från 
USA 1980 för att 
förenas med sin 
man Stig Nilsson. 
Några år efter 
Stigs bortgång 

förenades hon med 
sin ungdomsvän Gerhard från Tyskland och 
fanns hos honom när hon insjuknade. 

 Hon var en av de första deltagarna i ett ut-
bytesprogram för amerikaner i Tyskland 1958. 
Sedan dess har Lollie varit aktiv i CIP i Cleve-
land och efter 1980 i CIF Sverige samt har va-
rit sekreterare i CIF International. Hon deltog 
även i våra CIF-resor till Ghana och Island samt 
i de flesta CIF-konferenserna. Senast deltog hon 
i konferensen i Kalamata, Grekland i september 
2017.

 Lollie var en internationalist och hade vän-
ner över hela världen. Vid hennes 80-års 
firande deltog gäster från alla kontinenter. 
Många kunde där vittna om hennes ständiga 
kamp för alla människors lika värde och 
hur hon tidigt deltog i den amerikanska 
medborgarrättsrörelsen.

 Lollie tog gärna ton och sjöng för oss vid 
högtidliga tillfällen och med oss vid de många 
fester hon själv ordnade eller deltog i. Både 
vi inom CIF och hela världen har förlorat en 
färgstark person, som spred stor glädje och 
värme. Men vi har även förlorat en mångårig 
nära vän och känner stor saknad.

Ulrika Pohl Andersson, Birgitta Holm & 
Irene Lindén

Mona var en 
trogen CIF-
kamrat. Hon 
kom med i CIF 
i början av 
1990-talet när 
hon deltog i det 
nederländska 
programmet. I 
samband med 
vår konferens 
1993 på Åkers-Runö var hon med i CIF-kören 
som uppträdde under konferensen. Mona var 
den enda deltagaren i CIF-Israels första pro-
gram i slutet av 1990-talet. När vi hade vår 
senaste konferens i Sigtuna 2015 bidrog Mona 
till kulturprogammet. 

 Mona var med i styrelsen under ett antal år 
på 1990-talet. Hon var med på många konferen-
ser på olika håll i världen genom åren och var 
alltid med när CIF-kören framträdde. Mona 
och jag tillbringade ett par dagar tillsammans i 
samband med konferensen i Goa. Mitt bestående 
minne av de dagarna var hur generöst Mona 
behandlade alla försäljare – hon köpte alltid 
något! 

 Vi kunde räkna med att Mona var aktiv un-
der våra utbytesprogram såväl som CIF-värd 
som på festerna i samband med programmet. 
Som Sollentunabor hade Mona och jag ofta 
sällskap till och från olika aktiviteter, särskilt 
till årsmöten på den tiden vi hade dem utanför 
Stockholm och vi körde bil. Mona kom på de 
flesta årsmöten och var en av dem som alltid 
vann en massa vinster i vårt lotteri. Hon var 
med på årets möte den 3 februari. Vid presen-
tationsrundan berättade hon att hon nyligen 
slutat sitt uppdrag som familjerådgivare i Öst-
eråker. En månad senare dog hon – hon lämnar 
ett tomrum i vår förening. 

Agneta Björklund

In memoriam
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Baltmötet, 12 - 14 okt 
Agneta Björklund

”25 deltagare från 

Finland, Ryssland, 

Estland, Lettland, 

Litauen, Norge och 

Skottland deltog  

i mötet”

Redan när vi var i Tartu i Estland på det trettonde 
nordisk- baltiska mötet i oktober 2016 bestämde vi 
svenskar som var där att det var vår tur att ta hand om 
det fjortonde mötet. En arbetsgrupp bestående av Birgitta 
Holm, Birgit Pettersson, Ulrika Pohl Andersson och mig 
själv bildades så småningom för att hålla i trådarna.  
 Vi var tidigt på det klara med att vi skulle hitta 
värdfamiljer till våra deltagare istället för att bo på hotell 
eller kursgård. För att utgöra ett riktigt CIF-arrangemang 
skulle det utöver teoretiska inslag givetvis också finnas 
kulturella delar. 

I budgeten för dagarna ingick utöver en låg deltagaravgift 
de medel som 2015 insamlades till CIF till Harry L. Ander-
ssons minne för att främja det nordisk-baltiska samarbetet.   
 Sammanlagt 25 deltagare från Finland, Ryssland, Estland, 
Lettland, Litauen, Norge och Skottland deltog i mötet 
tillsammans med ett antal av våra egna medlemmar.

Temat för dagarna handlade om äldrepolitik i de nordisk-
baltiska länderna. Att vi valde det temat 
beror på att gruppen äldre ökar i vårt 
område, liksom i hela världen, vilket 
innebär stora utmaningar för länderna 
såväl när det gäller boende, transporter och 
stadsplanering som hälso- och sjukvård.   
 Frågor kring hur samhället ska klara av 
detta står högt på den politiska agendan i 
allas våra länder. Vi ville belysa detta tema 
från olika synvinklar. 

Dagarna inleddes efter lunch på fredagen 
med ett besök på Nordens Välfärdscenter där projektledare 
Ann Jönsson berättade om ett arbete som genomförts där 
på temat äldrevänliga städer.  
 Bakgrunden är att WHO sedan ett antal år har ett projekt 
kring äldrevänliga städer som Nordens Välfärdscenter 

tagit upp i ett eget 
projekt. Projektet har 
publicerat rapporten 
En bättre plats att 
åldras på – arbete 
för äldrevänliga 
städer i Norden 
(även publicerad på 
engelska).  
 Ann Jönsson beskrev 
för oss hur hon arbetat 
– ett arbete som var 
lite trögt i början men 
efter att rapporten 
publicerats växt till att 
omfatta fler städer i 

området som vill delta.  
 Syftet med projektet är att inspirera beslutsfattare på 
olika nivåer samt pensionärsorganisationer till att skapa 
äldrevänliga miljöer i våra städer. Ett antal konferenser 
har hållits för representanter från de olika länderna och 
Rapporten finns även på engelska.  
 Vi fick också en kort presentation av Nordens 
välfärdscenter av direktör Eva Franzén. 

Inför dagarna hade vi bett samtliga 
deltagare att vara beredda att diskutera ett 
antal frågor om respektive lands särskilda 
utmaningar som vi skickat ut i förväg. Vi 
kunde konstatera att vi står inför liknande 
utmaningar när det gäller hur vi ska skapa 
bra förhållanden för våra äldre. 

Värdfamiljerna mötte upp när 
eftermiddagens övningar var slut och 

fredagskvällen tillbringades i värdfamiljernas 
hägn – ett tillfälle att knyta alternativt 

återknyta kontakter mellan CIF:are. 

På lördagen höll docent Anna Whitaker från Ersta Skön-
dal Bräcke högskola en mycket uppskattad föreläsning på 
temat End of Life in Old Age – a life course perspective.  
 Hon berättade livfullt och engagerat om sin forskning 
kring åldrandet och hur äldre människor på ett äldreboende 
upplever och berättar om livets slutskede. 

Efter en enkel lunch tog vi färjan från Nybrokajen till 
Nacka strand. Vi fick en härlig båttur och en möjlighet att 
uppleva Stockholm från vattnet. Vi klättrade upp från  
stranden till höjden där brf Minken – en bostadsrättsf-
örening för seniorer – finns.  
 Eftermiddagen tillbringade vi i föreningens samlingssal 
där Birgitta Holm berättade om föreningen och hur 
den fungerar för dem som bor där bl.a. om den sociala 
gemenskapen som finns bland de boende.  
 Agneta Björklund berättade om olika slags boenden 
för äldre människor som finns i Sverige. Ulrika Pohl 
Andersson berättade om Tellus fritidscenter på Södermalm 
i Stockholm. Därefter reflekterade deltagarna utifrån 
situationen i de egna länderna. 

Deltagare i Baltmötet

Birgitta Holm berättar om brf Minken Forts. sid 10



CIF-Sweden Verksamhetsåret 2018

10

Lördagskvällen avslutades med en god och trevlig middag 
för deltagarna i programmet, värdfamiljerna och svenska 
CIF-are – sammanlagt ett 50-tal personer. Sång och dans 
från de olika deltagarländerna var trevliga inslag som bidrog 
till en härlig samvaro.

Söndagsförmiddagen blev kort men intensiv – vi  
sammanfattade dagarna tillsammans – att den största 
behållningen var Anna Whitakers föreläsning var det lätt att 
enas kring.  
 Som alltid är det givande att träffas på detta sätt och 
utbyta erfarenheter och diskutera olika aktuella frågor i ett 
regionalt sammanhang. Ryssland lovade ta ansvar för nästa 
möte hösten 2020 i S:t Petersburg, vilket vi alla ser fram 
emot. 

Baltmötet, 12 - 14 okt 
Agneta Björklund

Som ett sista inslag i detta nordisk-baltiska möte följde en 
mindre grupp med Ulrika Pohl Andersson på en vandring i 
Vasastan där man bl.a. besökte Sinnenas trädgård. Övriga 
begav sig hemåt eller på en shoppingtur innan hemresan. 

M arocko
 Marie-Anne Karlsson

Sen två år tillbaka arbetar jag på Kunskapscentrum för 
ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Tidigare har jag 
arbetat inom kommunal socialtjänst i många år och bland 
annat ansvarat för mottagandet av ensamkommande barn.   
 Under de senaste fem åren har det kommit många en-
samma barn från Marocko till Sverige. Barn som förmodli-
gen är utsatta för människohandel. Droger och kriminalitet 
är vanligt förekommande och vissa av barnen är så unga 
som 10-11 år. Socialtjänsten har svårt att hitta bra och håll-
bara placeringar.  
 Under åren har jag funderat mycket över hur vi ska förstå 
barnens behov. Hur socialtjänsten bättre kan hjälpa dem till 
en trygg tillvaro fri från kriminalitet och droger. 

När jag fick information om det marockanska CIF pro-
grammet bestämde jag mig för att söka. Jag hoppades att 
jag genom detta skulle kunna få en bättre förståelse för 
barnens situation.  
 Det marockanska programmet 2018 genomfördes under 
två veckor, från fredag 23 mars till fredag 6 april i Oujda, en 
miljonstad som ligger alldeles vid gränsen till Algeriet.  

Min resa till Oujda gick via Paris och Casablanca. På 
flygplatsen i Casablanca träffade jag Maria som också skulle 
delta i programmet.  

 Maria kommer ursprungligen från Costa Rica men bor 
och arbetar i Los Angeles, USA. Det var Maria och jag som 
var programmets två deltagare.

Väl framme i Oujda välkomnades vi med blommor av CIF 
Marocko. Vi anlände sent på kvällen och blev körda direkt 
till ett rehabiliteringscenter där vi skulle tillbringa helgen. 
Efter en enklare måltid bestående av Harira, Marockansk 
traditionell soppa, var det dags att krypa till sängs. Maria 
och jag delade rum.  
 På lördagsmorgonen, efter tidig väckning, insåg jag ganska 
snabbt att jag packat alldeles för tunna kläder.  Det var kallt 
både inomhus och utomhus. Fleecetröja och tights under 
jeansen blev min räddning under hela vistelsen i Marocko.  
 Under lördagen kom flera CIF medlemmar och CIF vän-
ner och deltog i inledningsseminarierna. Jag och Maria höll 
våra presentationer och ordförande i CIF Marocko samt 
några av medlemmarna höll föredrag om samhället, kultu-
ren och om Marockos historia.

Frukost, lunch och middag åt 
vi på en liten enkel restaur-
ang. Maten var fantastisk och 
samtidigt bara en försmak av all 
god mat som jag skulle komma 
att få under mina två veckor i 
Oujda.

På söndagen gjorde vi en 
heldagsutflykt till Rif bergen 
och till medelhavet. En CIF vän 
bjöd oss på lunch i sitt som-

Lördagens festmiddag!

En fantastisk kycklingrätt
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”Värdfamiljen gjorde 

allt för att jag  

skulle trivas  

hos dem”

M arocko, forts
 Marie-Anne Karlsson

marhus i Saida, en turistort vid medelhavet. Ett ordentligt 
oväder hindrade vår resa tillbaka till Oujda så det blev yt-
terligare en sen kväll.  
 Våra värdfamiljer stod och väntade på oss när vi sent om-
sider kom tillbaka till rehabiliteringscentret. Första veckan 
på programmet bodde jag hos en tandläkare, hans fru och 
två barn. Barnens farmor och farfar som i vanliga fall bor i 
huvudstaden, Rabat, bodde för tillfället med familjen.  
 Både barn och gamlingar var vakna för att välkomna mig 
trots den sena timmen. Återigen en sen kvällsmåltid bland 
annat bestående av Harira, dadlar och bröd innan det var 
dags att gå till sängs.  
 Barnen hade flyttat ut ur sitt rum för att jag skulle få eget 
rum. Det uppskattade jag mycket. Det var skönt att få vara 
lite själv efter tre intensiva dagar. 

Värdfamiljen gjorde allt för att jag skulle trivas hos dem 
under min första vecka. Vi kommunicerade på franska 
vilket fungerade bra men jag önskade många gånger att jag 
kunde arabiska för att bättre förstå vad som hände runt 
omkring mig.  
 På kvällarna, efter att jag kom från min praktikplats, 
följde jag familjens ”vardagspussel” med 
hämtning och lämning vid barnens olika 
fritidsaktiviteter och extralektioner.  
 En kväll bjöds jag med på bad i ett tra-
ditionellt Hamam. Tvagning, skrubb och 
massage…aldrig har jag väl varit så ren som 
efter detta.

Min första praktikplats var på ett barnhem för pojkar i 
åldern 4-17 år. Barnhemmet hade plats för 50 pojkar men 
när jag var där var det 34 inskrivna. Några av pojkarna 
hade kommit till barnhemmet direkt från gatan, med polis, 
medans andra kommit tillsammans med föräldrar som av 
olika anledningar inte kunde ta hand om sitt barn.  
 Några av barnen hade varit utsatta för misshandel i 
hemmet och blivit placerade av den anledningen. Många 
av pojkarna var föräldralösa men flera hade också föräld-
rar, framförallt ensamstående mammor, som de åkte och 
hälsade på ibland. 

Pojkarna var uppdelade i tre grupper, de minsta som gick 
på dagis, 7-11 åringar som gick i vanlig skola i kvarteret och 
tonåringarna som hade undervisning på förmiddagarna. Jag 
förstod inte riktigt vad det var för verksamhet som de stora 
killarna deltog i.  
 Jag var där och hälsade på en av de första dagarna. De 
satt alla i ett trångt rum tillsammans med en lärarinna. I ett 
annat rum var det läs- och skriv undervisning för kvinnor. 
Under de fem dagar som jag var med i verksamheten var 
det alltid något eller några barn som stannade kvar hemma 

på grund av att de var sjuka. De yngre barnen lämnades på 
morgon och hämtades till lunch. Efter lunch var det vila 
och sen tillbaka till dagis och skola. Samma rutiner varje 
dag.  
 Jag tillbringade mycket av tiden tillsammans med barnen. 
De var fina mot mig trots att vi inte hade något gemensamt 
språk. Det var en av pojkarna som kom från Casablanca 
som kunde lite franska men annars så var det mest tecken-
språk som gällde. 

Det var tre vuxna personer som arbetade direkt med bar-
nen, en kvinna på förmiddagarna och två män som gick om 
varandra på eftermiddagar, kvällar och nätter. Utöver dessa 

tre kom det en ung volontär på eftermidda-
garna och så var det en kille som var 18-19 
år som hade vuxit upp på barnhemmet och 
fortsatt bodde där, som hjälpte till med bar-
nen. Det var alltså inte särskilt många vuxna 
runt barnen.  

 Direktören, kokerskan, städerskan och 
trädgårdsmästaren fanns också på plats under 

dagtid. Jag såg dock inte att de engagerade sig i 
särskilt mycket i pojkarna. 

En eftermiddag följde jag  med de äldre barnen till en 
fotbollsplan. Det var egentligen den enda gången jag såg 
att pojkarna lekte och spelade fritt med varandra. Annars 
var det mest rutiner och arrangerade aktiviteter ledda av de 
vuxna.  
 Lokalerna var stora och kala, pojkarna bodde i enkla rum 
med fem sängar i varje rum. De hade var sitt plåtskåp där 
de hade sina kläder. 

Tre av fem eftermiddagar kom det olika frivilliggrupper  
till barnhemmet och hade aktiviteter med barnen på 
eftermiddagarna. De hade med sig ballonger, godis, kakor, 
bakelser och vid ett tillfälle en tårta.  
 Jag uppfattade att de vuxna uppskattade den avlastning 
de fick men jag såg att barnen, framförallt de små, var trötta 
efter en lång dag i skolan och på dagis. Det blev en hel del 
bråk och kiv om ballonger och annat. 
 Jag åt lunch med barnen alla dagar utom på fredagen 
då jag gick hem till min värdfamilj och åt den traditionella 
fredags couscousen.

Eftermiddagsaktiviteter på barnhemmet
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Efter fem dagar var det riktigt sorgligt att säga adjö till 
barnen. De hade, var och en, gjort starkt intryck på mig. 

Under helgen som följde anordnade CIF Marocko en 
mycket fin resa till städerna Fez och Meknes samt till Vo-
lubilis som under antiken var en viktig romersk stad i den 
västligaste delen av det romerska riket. Volubilis finns sedan 
1997 med på Unesco´s världsarvlista. 

M arocko, forts
 Marie-Anne Karlsson

Marie-Anne Karlsson
58 år och bor i Årsta, Stockholm.
Jag är socionom, examen 1986. Jag 
arbetar sedan två år tillbaka på So-
cialstyrelsen, Kunskapscentrum för 
ensamkommande barn.
 Innan jag kom till Socialstyrelsen 
arbetade jag inom den sociala barn 
och ungdomsvården i 30 år. 
 Ordförande Tina Trygg, tillika arbetskamrat, introduce-
rade mig i CIF, och inspirerade mig att åka på program!

Sista veckan hade jag förmånen att få bo hemma hos 
Ahmed och Zarah som förestår ett kvinnocenter. På centret 
finns en öppen rådgivningsverksamhet och olika verksam-
heter som syftar till att lära kvinnorna ett yrke så att de kan 
bli självförsörjande.  
 Zarah arbetar också som lärare på gymnasiet så hen-
nes dagar var hektiska. I skolan på förmiddagarna och som 
rådgivare på centret på eftermiddagar och kvällar. Jag följde 
Ahmed i hans arbete på centret.  
 Vi besökte även andra kvinnocenter bland annat ett 
som låg ute på landsbygden, ett skyddat boende och en 
missbruksmottagning. Ahmed och Zarah är båda mycket 
engagerade i kvinnors situation i Marocko och de arbetar på 
olika sätt för att motverka och förebygga våld mot kvinnor 
och barn.  
 Vi hade många intressanta, trevliga och givande samtal 
runt lunch- och middagsbord. Återigen fantastiskt god och 
vällagad mat.

Programmet avslutades med en dag med ytterligare stu-
diebesök tillsammans med Maria och CIF Marocko, utvär-
dering av programmet och till sist en fin avslutningsfest där 
alla värdfamiljer och handledare deltog och avtackades. Vi 
fick, presenter och diplom, åt kakor och tårta. 
 Att delta i det marockanska CIF programmet har gett 
mig en inblick i det Marockanska samhället och en större 
förståelse för de marockanska barnens bakgrund. Det var en 
fantastisk resa på många sätt. Många fina möten med både 
barn och professionella som ger minnen för livet. Jag är glad 
och tacksam över att ha fått denna möjlighet. Stort tack till 
både CIF Sverige och CIF Marocko.

På besök i kvinnocenter

Den antika romerska staden Volubilis

Högtidlig diplomering av vår grupp
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Nya Zeeland
Petra Malmström  

”Det slog mig 

hur enkla,  

avslappnade &  

sociala alla var”

Dagen jag anlände till Nya Zeeland möttes jag på flygplat-
sen i Auckland av en glad och sprudlande kvinna som heter 
Joy. Jag charmades direkt av den underbara dialekten dom 
har på Nya Zeeland.  
 Joy körde mig till Sue där årets deltagare i programmet 
skulle inleda programmet med en helg tillsammans. De 
andra deltagarna hade redan anlänt och vi blev en grupp på 
6 personer där de andra var Anu från Finland, Maria från 
Spanien, Daniela från Österrike, Hetty från Nederländerna 
och Claudia från Tyskland.  
 Det var otroligt spännande att träffa de personer som jag 
skulle tillbringa de närmsta 4 veckorna tillsammans med! 

Hos Sue bjöds vi på traditionell “roast”, dvs lammstek med 
rostade grönsaker och sås och myntagele. Vi såg även en 
rugbymatch på TV med Sues man Murray där Nya Zee-
lands lag All Blacks spelade.  
 På lördagen gjorde vi en utflykt till kusten 
en timme norr om Auckland där vi njöt av 
solen och det klarblå vattnet som omger 
hela Nya Zeeland.  
 På söndagen var det en barbecue där 
alla värdfamiljer och CIF-medlemmar var 
inbjudna. Där fick vi deltagare göra en kort 
presentation om oss själva och vårt land och mingla med 
alla. Det som direkt slog mig var hur enkla, avslappnade 
och sociala alla var vilket kändes som en skön utgångs-
punkt. Efter minglet åkte alla deltagare hem med sina 
respektive värdfamiljer. 

Jag flyttade in hos det underbara paret Sheryl och Colette 
och deras katt Pippi i ett hus relativt centralt i Auckland. 
Jag hade känt mig nervös för att bo i värdfamilj och allt vad 
det kunde innebära men det var otroligt enkelt att flytta in 
hos Sheryl och Colette.  
 Dom hade haft CIF-medlemmar boende hos sig flera 
gånger förut och de gjorde allt väldigt okomplicerat för mig. 
De hjälpte mig genom att varje kväll gå igenom vart och 

hur jag skulle ta mig till nästkommande dags studiebesök 
och de snappade snabbt upp mina intressen och tog med 
mig till diverse spännande restauranger, på bio och till zoo 
bland annat.  
 Då de båda var socionomer hade vi många spännande 
samtal om socialt arbete på kvällarna men även om livet i 
stort och det bjöds på massor av goda skratt och fina stun-
der. 

Första veckan på programmet var en introduktionsvecka 
om Nya Zeeland och det sociala arbetet där. Vi inledde med 
tre dagar på Unitec – universitetet för socialt arbete. Där 
fick vi lära oss mycket om Nya Zeelands historia och om 
Maori-kulturen och hur den tillämpas i det sociala arbetet.  
 Dag nummer 3 höll vi deltagare en stor föreläsning på 
universitetet för cirka 65 personer om våra respektive hem-
länder och det arbete vi gör där. Detta var både nervöst och 
roligt, mest nervösa var vi för om det skulle komma svåra 
komplicerade frågor på engelska som vi inte skulle förstå.  
 Och gissa vem som fick just en sån?! En lång fråga om 
den ekonomiska utvecklingen i Sverige och om vårt väl-
färdssystem som har så gott rykte i världen och samman-

kopplingen med alla skjutningar det talas om som 
sker i Sverige. Dom andra deltagarna skrat-
tade gott efteråt! 

Sista dagarna på introduktionsveckan var 
vi på Oranga Tamariki vilket är Nya Zee-
lands motsvarighet till våra socialkontor som 
arbetar med Barn och familjer. Där fick vi 

en genomgång av hur deras system fungerar 
enligt lagstiftningen och vilka insatser de har att erbjuda.  
 En sak som verkligen sticker ut är att de i ett skede innan 
det kan bli dags för ett LVU kan välja att ha ett Familjeråd, 
“Family Group Conference” vilket blir ett formellt nät-
verksmöte där familjen får godkänna en genomförandeplan 
på hur de kan lösa situationen tillsammans och om de sen 
inte godkänner eller uppfyller detta blir nästa steg ett LVU. 

De kan välja att ha en liknande konferens eller råd vid 
brott, där både den brottsutsatte med familj och den som 
begått brottet med familj ska medverka.  
 Den brottsutsatte med familj ska sen diskutera sig fram 
till ett straff för den som begått brottet och hela dennes 
familj ska godkänna detta och medverka till att det genom-
förs. 

Om saker går till domstol kan familjen välja att få sin 
sak prövat i vanlig domstol, i “pacific court” eller i “maori 
court”, dvs att det går att få domare och nämndemän med 
en kulturkompetens och där mycket av fokuset ligger på 
just detta och på släkten och familjen man kommer ifrån 
där man arbetar med att gå tillbaka till rötterna för att 
återkoppla dessa. Detta tankesätt är genomsyrande på Nya 
Zeeland.  
 Men det är även mycket som är likt det arbete som görs i 
Sverige, att de arbetar enligt liknande modell som BBIC till 
exempel. 

Deltagarna på utflykt till Auckland
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Nya Zeeland, forts
Petra Malmström  

”Vi var med i 

Plymouths närradio 

för att väcka 

intresse för CIF!”

En annan sak inom det sociala arbetet på Nya Zeeland 
är att nästan alla insatser som finns att tillgå drivs av olika 
frivilligorganisationer som får väldigt lite finansiering från 
staten och de måste varje år söka pengar från olika fonder 
och företag för att kunna gå runt.  
 Detta gäller allt från familjehemsvård till kontaktperso-
ner osv. Det finns väldigt få institutioner eller HVB-hem 
och liknande på Nya Zeeland, det mesta är hemmaplanslös-
ningar eller familjehem (främst inom släkten). Mycket tillit 
läggs som sagt till “whanau”- familjen då det gäller att finna 
lösningar då barn far illa. 

Första helgen efter ankomsten hade jag och de andra 
deltagarna i förväg planerat in en helgutflykt tillsammans 
för att se lite mer av Nordön. Vi åkte iväg fredag till söndag 
med totalt maxade dagar. På fredagen körde vi till Hob-
biton för att se filminspelningsplatsen och miljöerna runt 
omkring.  
 Vi körde även till Waitomo för att se de lysmaskar Nya 
Zeeland är känt för då detta är det enda 
ställe i världen där de finns. På lördagen 
åkte vi till Rotorua där vi besökte Wai-
o-tapu för att se geisrar och varma källor 
och vulkanisk mark och så åkte vi till 
Redwood forest där vi gjorde en träd-
toppsvandring bland dessa enorma träd.  
 På kvällen såg vi en show i en maori-by 
för att lära oss mer om deras spännande kultur.  Vi åt deras 
traditionella Haka som är mat tillagad under jord och vi såg 
deras traditionella dans.  
 Söndagen avslutades med ett besök på ett 3D-museum 
och med en tur upp med en linbana ovanför Rotorua för 
att göra lite aktionaktiviteter. Men att bara vara ute och 
köra bil på vänster sida av vägen och se dom otroligt vackra 
böljande gröna landskapen med tusentals får och kor är ett 
äventyr i sig själv det med!  

Vecka 2 inleddes med ett gemensamt besök på Auckland 
museum som är väl värt ett besök. Där fick vi allt från his-
torier om maorier till lärdom om pacific kultur till informa-
tion om vulkaner och Nya Zeelands djurliv. 

Vi hade även en heldag på Auckland City Hospital där 
vi fick följa med sjukhuskuratorerna i deras arbete med 
klienter och vi höll även vår föreläsning om våra länder och 
arbetsplatser ytterligare en gång. 

I mitten av vecka två var det dags att byta ort till New 
Plymouth, även det på Nordön. Vi tog bussen dit, en resa 
på 6 timmar, och väl där möttes vi på busstationen av våra 
nya värdfamiljer.  
 Jag flyttade in hos Gerry och Gail och deras hund Millie. 
Gerry och Gail bodde i ett modernt nybyggt stort hus och 
var ett ljuvligt aktivt pensionärspar som hade sin premiär 

som värdfamilj. Jag tror inte jag blivit så 
bortskämd i hela mitt liv! Första frågan var 
om jag ville ha kaffe på morgonen och om 
jag ville ha det serverat till sängen!  
 Gerry och Gail hade sitt 19-åriga barn-
barn Sam boende hos sig och de hade även 
sina barnbarn Annie på 7 år och Louie på 
10 år hos sig två eftermiddagar i veckan så 

vi hade mycket roligt tillsammans allihopa.  
 New Plymouth är en mindre ort på cirka 50.000 invånare 
och samhället präglas av Mount Taranaki som är en mäktig 
vulkan som syns från hela orten. 

I New Plymouth och närliggande Stratford gjorde vi 
många spännande studiebesök till olika ställen där social-
arbetare arbetade. Bland annat till ett ungdomscenter som 
heter Tu Taki Youth som var ett center för ungdomar där 
det fanns fritidsgård, ungdomsmottagning, kuratorer och 
kontaktpersoner under ett tak.  
 Det var även en polis och två socialsekreterare knutna till 
det som åkte ut på alla polisalarm i ett försök att fånga in 
ungdomar till centret. Stället finansierades av att de hade 
satt upp ett gym för allmänheten och på detta gym kunde 
ungdomarna bland annat träna boxning med den tillhö-
rande polisen.  
 Vi besökte även familjehemsstiftelser, en organisation 
som arbetade med förövare vid sexuella övergrepp, en sjuk-
huskurator som arbetade med trauma, mfl.  
 En annan sak vi gjorde här var att vara med i New 
Plymouths närradio för att väcka intresse för och sprida 
information om CIF. Detta var kul och spännande! 

Vacker vy över vulkanen Mount Taranaki

Gruppen på utflykt till vackra naturscenerier
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Nya Zeeland, forts
Petra Malmström  

En sak samtliga deltagare reflekterade över var vilket 
fantastiskt mottagande vi fick vid alla studiebesök. Ofta 
hälsades vi med en formell hälsningsceremoni 
enligt maorikultur. På vissa ställen inleds 
denna med att man trycker näsorna mot 
varandra som hälsning. Men annars innebär 
den en välkomstsång och en “karakia” – en 
sorts välkomstbön, för att efterföljas av en 
presentationsrunda där man berättar om sin tillhörighet i 
form av sitt berg, sin flod och sin familj och hur man kom 
till landet, och det hela avslutas med dryck och något att 
äta innan den mer formella delen av studiebesöket inleds.  
 Alla organisationer hade verkligen tagit sig tid att samla 
hela personalgruppen för att dela sitt arbete med oss och de 
hade satt ihop bra och informativa studiebesök. 

Vi stannade i New Plymouth, en ort jag fullkomligt älska-
de, 10 dagar innan vi återvände till Auckland igen för sista 
delen av programmet vilket var den individuella delen på 4 
dagar. Denna var upplagd utifrån de intressen vi uppgett att 
vi hade då vi ansökte till programmet och var upplagt som 
heldagar istället för kortare studiebesök.  
 Mina heldagar genomfördes på James Liston hostel som 
var ett boende för hemlösa, NZPC Prostitutes Collective 
som är en sexworkers right organisation, på Engaging Chal-
lenging Youth team som är en grupp socialsekreterare som 
arbetar intensivt med utsatta ungdomar i riskmiljöer och på 
Police Youth Engagement Team som arbetar ute på gatorna 
med att söka upp utsatta ungdomar.  
 Detta var ett otroligt varierat och spännande program 
och jag fick mycket information och utbyte utifrån mitt 
intresseområde som är prostitution. 

Hela programmet avslutades med en gemensam middag, 
“pot-luck-dinner” där alla deltagare skulle laga något från 
sitt eget land och ta med sig.  

 Jag lagade köttbullar med lingon och tog även med mig 
pepparkakor och Djungelvrål. Det sistnämnda gav många 
intressanta minspel. 

Sammanfattningsvis måste jag säga att jag hade 4 helt 
magiska veckor! Jag fick lära känna så många fantastiskt 
fina människor och jag fick lära mig otroligt mycket om 
Nya Zeeland och dess spännande kultur och sociala arbete 
men även om de andra deltagarnas länder, jag fick reflektera 
mycket över Sverige och mitt eget arbete och jag fick ta del 

av att bo i dom mest omtänksamma värdfa-
miljer. 

Nya Zeeland är ett av de vänligaste länder 
jag besökt och naturen är mer än storslagen! 

Så jag kan inte annat än varmt rekommendera alla att göra 
ett utbyte där och jag är så glad och tacksam att jag blev 
utvald och fick möjligheten att genomföra det. Detta är 
minnen och erfarenheter jag kommer bära med mig för 
resten av livet. 

Petra Malmström
42 år, Göteborg. Utbildad socio-
nom sedan 18 år. 
 Arbetar sedan 7 år på en 
specialistmottagning Mikamot-
tagningen, inom Göteborgs stad 
som vänder sig till personer som 
fått ersättning för sex, som skadar 
sig med sex eller som är utsatta 
för människohandel för sexuella 
ändamål. 
 Jag fick kännedom om CIF för cirka 15 år sedan av en 
före detta kollega som då gjort ett utbyte i Indien. Jag be-
stämde mig redan då för att jag vid rätt läge skulle söka ett 
utbyte genom CIF men det tog lite tid innan det läget kom 
men bättre sent än aldrig! 
 Att jag valde just Nya Zeeland kom sig av att det är det 
land som skiljer sig mest då det gäller lagstiftning och synen 
på prostitution och jag tänkte att det kan bli spännande och 
utmanande att möta just det och att utbyta erfarenheter 
utifrån olikheterna. 

”Jag hade 4 helt 

magiska veckor!”
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Holland
 Ewa Lindberg

Jag landade i Amsterdam den 29 september och blev 
guidad till det lägenhetshotell där vi skulle bo första veckan. 
De övriga deltagarna på programmet kom från Finland, 
Tyskland, Taiwan, Nya Zeeland, Indien och Tanzania.  
 Vi fick en budget för veckan och skulle köpa all mat och 
laga den tillsammans. Anledning var att vi kom från länder 
med olika ekonomiska förutsättningar. Vi fick själva göra 
upp hur vi skulle dela upp i oss i de två små lägenheterna.  
 Vi bodde 4 i varje lägenhet men skulle äta alla måltider i 
den ena av dem. Det här gick ju förvånansvärt bra, vi kom 
bra överens och lärde känna varandra väldigt fort. 

Veckan i Amsterdam tillbringade vi till stor del på univer-
sitetet/Socialhögskolan. Vi träffade studenter 
på första året på socionomutbildningen. En 
del av studenterna var bara 17 år gamla för 
i Holland börjar barnen skolan redan vid 4 
års ålder. Vi fick träffa studenter som nyss 
påbörjat sin utbildning samt de som snart 
var färdiga.  
 En stor del av utbildningen handlar i Hol-
land om att studenterna gör volontärarbete under utbild-
ningen. Första året har de 4 tim/veckan då de hjälper barn 
med läxläsning, sedan utökas tiden under utbildningens 
gång. Mot slutet av studierna är en dag i veckan vikt för 
frivilliga uppdrag.

Vi besökte Vrijwilligersacademie tillsammans med stu-
denter på fjärde året och deltog i en lektion som handlade 
om gentrifiering, ”Vem har rätt till staden”?  
 Gentrifiering är ett begrepp inom stadsplanering som 
betecknar en social statushöjning av ett område. En stor del 
av det sociala arbetet i Holland bygger på frivilligt arbete.  
 Simona på högskolan berättade att nästa alla som arbetar 
med socialt arbete också har någon form av volontärupp-
drag på sin fritid.

Vi fick under den första veckan 
även en hel del tid då vi kunde 
turista i Amsterdam tillsam-
mans. Eftersom vi hade en 
budget att hålla oss till blev det 
inte möjligt för oss att besöka 
några av alla de muséer som 
finns i stan.  

Efter en vecka var det dags för 
oss att ta oss ut till de värdfa-
miljer som vi skulle bo hos den 
andra veckan. Jag hamnade 
hos Inge och René i ett mindre 
samhälle som heter Borne. Jag åkte tåg i 1,5 timme för att 
komma dit och i Holland anses det avståndet ganska långt.  
 Inge hade arbetat som polis i drygt 20 år innan hon 
började på socialhögskolan. Nu arbetar hon som processma-
nager och är som spindeln i nätet, hon ser till att alla som 

ansöker om hjälp hamnar rätt. Hon tar emot 
alla mellan 0-100 år. Inge hade sin arbets-
plats i Kommunhuset. 

Sedan 2015 är kommunerna ansvariga 
för det sociala arbetet med barn, tidigare 
var det staten. Varje kommun får lösa det 
sociala arbetet som de vill. Alla kommuner 

arbetar olika.  
 Mycket av det sociala arbetet i Holland sker med hjälp 
av volontärer. Jag träffade även borgmästaren i Borne, en 
mycket påläst man som frågade mig direkt när jag kom om 
jag bodde i Västmanland. Han hade googlat och läst om 
Västerås inför mitt besök. Han var mycket intresserad av 
CIF och hur föreningen fungerar. 

För att nå de barn och unga som far illa har regeringen 
utvecklat en app som heter Meld Code 5. Den ska hjälpa 
alla som arbetar med barn samt socialarbetarna att veta hur 
de ska agera i ärenden där det finns oro för barn.  
 I appen ges instruktioner för hur man ska gå tillväga i 5 
steg. Det här är ju väldigt likt den barnpilotsverksamhet 
som vi har i Västerås.

Inge berättar vidare om hur de arbetar med våld i nära 
relationer. Borgmästaren i staden kan utverka ett tillfälligt 
husförbud för män som utövat våld mot sin partner. Man-
nen måste då lämna bostaden och stanna borta i 10 dagar 
men beslutet kan förlängas om han inte sköter planeringen.  
 Socialarbetarna och polisen gör under den här tiden upp 
en plan tillsammans med familjen. De arbetar även tillsam-
mans med frivården under husförbudet.

Jag besökte en verksamhet som påminde mycket om vårt 
familjecentrum. Den heter Loes och där arbetar kuratorer 
och barnhälsovården tillsammans. De ordnar föräldracaféer, 
babymassage och föräldrautbildningar.  
 De har öppet varje dag och tar även emot telefonsamtal 
från föräldrar. De registrerar de olika typer av frågor som 
föräldrarna har och ordnar sen grupper utifrån de olika 
teman som kommer upp.

”Mycket av det  

sociala arbetet sker  

med hjälp  

av volontärer”

Gruppen besöker universitetet och socialhögskolan

Turistande i Amsterdam
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I huset fanns också förskola, skola, bibliotek, café. Barnhäl-
sovården träffar alla barn från att de föds tills de blir 18 år. 
Det finns inte skolsköterskor i skolorna som i Sverige. De 
berättade att 4 av 10 barn fortfarande föds i hemmet.  
 Föräldraledigheten för mammor är 10 veckor och 2 dagar 
för den andra föräldern i samband med förlossningen. Det 
verkar inte vara så vanligt att föräldrarna delar på dagarna. 
I samband med förlossningen kommer en sköterska hem 
under 8 dagar för att se att allt fungerar som det ska. 

Jag träffade en ungdomspolis som berättade att han 
träffar socialarbetare var 14:e dag angående ungdomar i 
riskzon. De har även möten en gång i månaden med en 
domare. De är regelbundet ute i skolor och 
träffar ungdomar.  
 Alla instanser som samarbetar kring barn 
och ungdomar är anslutna till en grupp App 
där de kan prata med varandra om något ”är 
på gång”. 

En dag besökte vi domstolen (Childcourt) i Almelo och 
träffade en barndomare som var specialiserad på barns 
utveckling. Domaren dömer i ärenden kring kriminalitet, 
vårdnadsärenden, misshandel och gör också skyddsbedöm-
ningar.  
 Han beskriver att han är extra kvalificerad och har fått 
utbildning i barnsutveckling samt barnsamtal. Han träffar 
och pratar med alla barn från 12 års ålder. 

Jag besökte Kulturhus i Borne och träffade Marleen som 
arbetar med Young Carers, barn och ungdomar som får ta 
mycket ansvar för en förälder eller ett syskon med någon 
slags fysisk eller psykisk diagnos.  
 De ordnar grupper för barnen där de ges möjlighet att 
träffa andra i liknande situation. De anordnar också utflyk-
ter och läger för barnen. 

På Kulturhus arbetade även Kelly som ansvarar för nyan-
lända som fått PUT (permanent uppehållstillstånd). Hon är 
den enda fast anställda som arbetar med de nyanlända, till 

Holland, forts.
 Ewa Lindberg

Ewa Lindberg 
56 år. Jag utbildade mig till 
socionom i 30-årsåldern och 
har sedan examen arbetat som 
socialsekreterare och integrations-
sekreterare. Jag bor i Västerås där 
jag sedan 5 år tillbaka arbetar som 
familjevägledare på ett av stadens 
sju familjecentrum. Jag träffar i 
huvudsak föräldrar och coachar 
dem i föräldrarollen. Jag trivs väldigt bra med att arbeta 
förebyggande med familjer. Jag har känt till CIF i ca 20 år 
men minns inte riktigt hur jag fick höra talas om CIF första 
gången. Jag tror det var en kollega som berättade för mig 
om föreningen. Jag har varit delaktig i programmet för de 
stipendiater vi tagit emot här i Västerås och varit värdfamilj 
vid 4 tillfällen. Eftersom jag ännu inte varit iväg på något 
program kände jag under våren att det nu var dags att åka. 
Jag valde inte att besöka Holland av någon särskild anled-
ning utan mest för att åka någonstans en första gång liksom.

”Det här har varit

en mycket speciell 

upplevelse för mig”

Hemma hos värdfamiljen, Inge, Ewa och René

sin hjälp har hon ca 10 volontärer som lotsar flyktingarna 
rätt och hjälper dem med allt som de behöver hjälp med. 
Flyktingarna har kontakt med sin volontär under 1,5 år.  
 När de nyanlända fått PUT får de låna 10.000 Euro och 
om de lärt sig holländska efter 3 år behöver de inte betala 
tillbaka pengarna. 

Jag besökte också Veilig Thuis som är motsvarigheten till 
vår socialtjänst. Deras sätt att arbeta skiljer sig 

inte så mycket från vårt. En stor skillnad var 
dock att de hade en läkare och en psykolog 
anställda som var specialutbildade för att 
bedöma skador av barnmisshandel. 

Det här har varit en mycket speciell upp-
levelse för mig och redan efter ett par dagar så tänkte jag 
att jag måste åka på ett program till. Att vi bodde så nära 
tillsammans under första veckan gjorde att vi lärde känna 
varandra på ett sätt som vi inte skulle fått möjlighet till 
annars.  
 Resan har gett mig många erfarenheter både på ett 
personligt plan och ett professionellt. Jag och Inge som jag 
bodde hos har haft regelbunden kontakt sen jag kom hem 
eftersom jag hjälper henne svenska läxan. Hon läser svenska 
på kvällstid då hon och hennes man planerar att flytta till 
Sverige om några år. 

Ett av många studiebesök
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Nepal
 Cecilia Armandt

Att resa till Nepal har länge varit på min ”bucket list”. Jag 
har fascinerats av landskapets dramatiska variationer – från 
planetens högsta topp i norr till lågland i söder. Likaså har 
jag förundrats över hur det är att leva i ett så historiskt 
mångkulturellt samhälle.  
 Det informationsflöde som når västvärlden är hur NGOs 
florerar i det lilla landet Nepal, men hur är det sociala arbe-
tet egentligen strukturerat? 

Så blev det min tur att sammanfatta ännu ett utbytespro-
gram genom CIF, nämligen Nepals program 17 november 
till 8 december 2018. Vi var tre deltagare totalt – jag, en 
psykolog inom missbruksvården från Italien och en pensio-
nerad professor i socialt arbete från Tyskland. 

De första sex dagarna bodde vi på ett 
guest house en bit utanför Katmandus 
centrum. Boendet var av enklare form, men 
hade de förnödenheter vi behövde. Vi blev 
erbjudna att äta middag på i matsalen på 
boendet.  
 Vi valde däremot varje dag att utforska 
området genom olika restaurangbesök, och 
komma närmre varandra som grupp. 

Den första knappa veckan var det ett fullspäckat schema 
av introduktion till Nepal och Katmandu som väntade oss. 
De visade oss sevärdheter som Swayambunath (”monkey 
temple”), utsiktspunkten Dhulikel, de gamla stadskärnorna 
samt det hinduistiska templet Pashupatinath.  
 Slutligen blev vi emottagna på ett college for studier i 
socialt arbete. Där fick vi information om landets historia 
och seder, vi deltagare presenterade även våra länder och 
vårt sociala arbete.

Något jag återkommande slogs av under resan var enga-
gemanget och medvetenheten hos den yngre befolkningen.  

På Texas college fick vi sitta en stund med studenterna, 
varpå en student passade på att berätta om hens upplevelse 
av landets utmaningar och styrkor.  
 Tankarna var väldigt välformulerade och det var tydligt 
att det fanns ett brinnande intresse för fältet och landets 
framtid. Likaså när jag mötte personer i min ålder på gatan 
och vi började prata om varför jag besökte Nepal, berättade 

nästan alla om att de på något sätt var involve-
rade i olika sociala projekt såsom NGOs.  
 I ett land där det inte finns en statlig 
investering på socialt arbete, finns en ung-
domsrörelse som väljer att tro på det sociala 
arbetets metoder för att nå en solidarisk 
utveckling och välfärd.

Efter sex dagar var det dags att placeras i 
våra respektive värdfamiljer. CIF-medlem-

men i min värdfamilj arbetar som psykoterapeut på ett 
privat sjukhus i en av Katmandudalens 3 regioner. Familjen 
var oerhört välkomnande och generös. De delade gärna 
med sig av landets kultur och traditioner samt dess för- och 
nackdelar, utmaningar och styrkor.

Den nepalesiska branchorganisationen arrangerar 
utbytesprogrammen på så vis att det är värdmedlemmen 
som ansvarar för deras respektive deltagare, både genom att 
boka besök och att ta deltagaren till besöket.  
 Positivt med detta är att studiebesöken verkligen kan 
skräddarsys till den enskilde deltagarens intresseområden. 
Å andra sidan faller mycket ansvar på värdmedlemmen 
och dess tid och kontakter, och programmen riskerar att få 
väldigt olika nivåer. 

Min värd arbetar både som terapeut på sjukhus, men har 
också en egen mottagning i hemmet, som är öppen efter 
att han kommer hem från sjukhuset. Han har därmed inte 
mycket fritid kvar.  
 När jag kom till Katmandu och programmet skulle börja, 
fick jag höra att det inte fanns ett schema ordnat för mig. 
De berättade att han och jag fick ordna det allt eftersom 
när jag väl blivit placerad och studiebesöken skulle börja.  
 Utifrån mina intressen och hans arbete och kontakter 
började vi därmed utforma ett schema. Det gav mig också 
möjlighet att följa med mina programvänner på deras 
studiebesök, och på så vis se ett brett spektra av verksam-
hetsområden.

Gruppen tillsammans med medlemmar i CIF Nepal

Dhaulaguiri - världens sjunde högsta berg

”Återkommande  

var engagemanget  

och medvetenheten 

hos den yngre  

befolkningen”
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Mina studiebesök under resan var bl.a: 
l Den psykoterapeutiska avdelningen på sjukhuset. 
De har inte, som i Sverige, specialistmottagningar utifrån 
diagnosgrupper. Terapeuterna måste vara kunniga inom alla 
diagnosgrupper och deras tillhörande behandlingsmetoder. 
Dokumentationen utgörs av en bok på skrivbordet, och 
varje patient har ett häfte med sina egna journaler.

l NGO Koshish – ett tillfälligt boende för personer med 
psykisk ohälsa som hamnar i hemlöshet. De inriktar sig på 
rehabilitering så att klienterna kan återvända till sin hemort 
och sina familjer.

l NGO Blue Diamond Society – en HBTQI-rättsorgani-
sation som arbetar både individuellt och strukturellt med 
regeringen för lagförändringar för ett jämlikare samhälle.

l Pashupati Briddhashram 
– det enda ålderdomshem-
met som drivs av det statliga 
Ministry of Women, Child-
ren and Social Welfare. För 
att få en plats där krävs ett 
rekommendationsbrev från 
den lokala myndigheten att 
personen inte har ett eget 
hem eller anhörig som kan ta 
hand om dem.

l NGO Dristi Nepal – ett 
drop-in center för kvinnor i 
missbruk som erbjuder bl.a. 
sprututbyte och HIV-tester.

l NGO Worec (Women’s 
rehabilitation center) – som genom olika kampanjer arbetar 
med att förebygga våld mot kvinnor och självständighet för 
kvinnor.

l K & K International College – ett till college för stu-
dier i socialt arbete. De var mycket nyfikna på metoden MI 

Nepal, forts
 Cecilia Armandt

Cecilia Armandt 
26 år och bor i Stockholms söder-
ort. Sedan ca två år tillbaka arbetar 
jag som biståndshandläggare på en 
av Stockholms stadsdelsförvaltning-
ars socialpsykiatriska enheter.   
 En kollega – som själv varit på ett 
utbytesprogram genom CIF – berät-
tade om föreningen och hens erfa-
renheter under programmet, och när jag såg att Nepal stod 
med över 2018 års utbytesprogram var det ingen tvekan 
längre. Det var bara att ge sig rakt in i äventyret.  
 Trots att det var på håret att jag hann bli antagen (jag 
råder alla att ha lite framförhållning, men bli inte skrämda 
om ni ser ert drömprogram så nära inpå – det går)

Pashupati Briddhashram -  
Det statliga ålderdomshemmet

K & K International College

(motiverande samtal) och de boendeinsatser socialtjänsten 
har för personer med psykisk ohälsa.

Det finns så mycket mer jag skulle vilja dela med mig 
av från min resa till Nepal, som inte får plats här. Från den 
fantastiska maten, den genuina hjälpsamheten och vänlig-
heten från främlingar, landets (för nybörjaren) hopplösa 
infrastruktursystem, till att göra ett försök att beskriva den 
fantastiska natur som omger en.  
 Detta får dock tyvärr inte plats. Så mina avslutande ord 
blir att Nepal förblir för mig ett mystiskt och till viss del 
motstridigt land, som precis när man tror att man börjar 
förstå sig på det visar sig en annan sida.  
 Socialt arbete är ett relativt nytt och importerat koncept 
och det ses inte som en profession, men nästan alla ”sysslar 
med socialt arbete”. Det är en kollektiv insats att inspireras 
av.
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