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Inom Skillingaryds- och Vaggeryds Internationella Vänner har vi haft många olika aktiviteter
och mötesplatser under året som är/har varit. Det har rört sig om ett tiotal verksamheter i
samarbete med ideella föreningar/organisationer och volontärer runt om i kommunen. Ett flertal
har varit återkommande medan vissa andra har varit av engångskaraktär.
Våra traditionella språkcaféer, en uppskattad aktivitet vi haft sedan starten 2010, pågår
fortfarande på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum. Gruppen har träffats varannan vecka under
terminerna. Språkcaféerna samlar som alltid många deltagare, dels elever på SFI, dels
volontärer/daglediga. Som vanligt har vi satsat lite extra inför sommaravslutningen och vi
kommer även att göra det vid julavslutningen, vilket är roligt eftersom engagemanget bland
volontärer och deltagare är så stort. Under året har arrangerats internationell ”lära-känna-kväll”
i Betelkyrkan, internationellt musikcafé på IOGT-NTO, vardagssvenska och föreningskunskap
för somaliska kvinnor genom NBV, språkcafé på Fenix Kultur- och Kunskapscentrum,
internationell sommarfest på Fridhäll i samarbete med kyrkorna, återkommande fotbollskvällar
och fotbollsturnering för ensamkommande, språkcafén med Missionskyrkan i Skillingaryd som
arrangör och BIV-verksamhet (barn i väntan) vilket skett i arrangemang av Svenska kyrkan i
Vaggeryd. Till detta samverkar vi kring Somaliska kvinnoföreningens fotbollsturnering i
Skillingaryds Arena i slutet av december. Vi planerar för detta för fullt just nu. Internationella
Vänner bedriver asylverksamhet med TIA-stöd från Länsstyrelsen. I samarbete med detta
projekt har det arrangerats trafikinformation på Fenix vid flera tillfällen, innefotboll och
studiebesök på olika företag och andra arbetsplatser. Här har asylsökande och nyanlända
ungdomar fått tillfälle att lämna CV till arbetsgivare vilket lett till att flera av dem fått arbete.
Den ekonomiska verksamheten har gått ihop sig under året i de 120 000: - vi fått anslagna. Då
inte året är avverkat/sammanställt än återkommer vi gärna vad gäller en ekonomisk rapport. För
att arbeta med de unga ensamkommande har vi därtill under 2019 fått extra stöd från Vaggeryds
kommun genom AME. Ett annat stöd vi har fått av Vaggeryds kommun är för arbetet med
”Unga Vänner” i Vaggeryds kommun genom Kultur- och fritidsförvaltningen. Här arbetar vi
med att informera barn med invandrarbakgrund och deras familjer, tillsammans med svenska
aktivitetskompisar i förekommande fall, om vilka fritids- och föreningsaktiviteter som finns på
orten där de bor. Arbetet har sin grund i ett tidigare projektstöd genom Allmänna Arvsfonden.
Vi ser oss an ett 2020 med vidare arbete för integrationen i Vaggeryds kommun. Det kommer
bli mycket arbete med sociala aktiviteter för familjer och enskilda individer. Vi kommer till
detta ha fokus på att skapa kontakter med arbetsmarknaden i Skillingaryd och Vaggeryd för att
integrera våra nyanlända på ett effektivt sätt. Avslutningsvis vore det tacksamt om det finns
möjlighet att betala ut 2020 års stöd inom slutet av januari månad. Då kommer vi igång med
verksamheten på ett bra sätt med tanke på nästkommande års planerade aktiviteter.
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