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Populär kompisförmedling åter i Nacka i höst
Den ideella organisationen Kompis Sverige som skapar möten mellan nya och
etablerade svenskar börjar åter matcha kompisar i Nacka kommun efter 1,5 års
uppehåll. Detta efter att organisationen beviljats stöd av kommunens arbets- och
företagsnämnd.
- Vi är väldigt glada att återigen kunna kompismatcha Nackabor och på så sätt bidra till
bättre integration i Nacka. På grund av bristande resurser har vi inte haft möjlighet att
matcha nya svenskar i Nacka sedan 2017, men efterfrågan varit stor. Vi har väldigt
goda erfarenheter av att jobba i kommunen sedan tidigare och ser fram emot att sätta
igång igen direkt efter sommaren, säger Johan Bäckström, verksamhetschef på
Kompis Sverige.
Sedan 2015 har totalt över 400 Nackabor fått en ny kompis via organisationen.
Intresset bland etablerade svenskar har minskat något sedan 2015 och 2016 när
många engagerade sig i mottagandet av nyanlända. På Kompis Sverige hoppas man
på ett uppsving när samhällsdebatten börjar handla mer om integration än om volymer.
- De senaste åren har ett stort antal människor fått uppehållstillstånd i Sverige. Oavsett
vad man har för åsikt om det så är det ett faktum. Det är nu när dessa människor har
fått en fast punkt i livet och bosatt sig i en kommun som det stora arbetet med
integrationen börjar. Vi som redan är etablerade i samhället har en viktig roll i att
underlätta för alla de som vill lära sig svenska, skaffa ett jobb och bli en del av
samhället. Dessutom är det otroligt lärorikt och utvecklande att lära känna människor
från andra delar av världen. Vi hoppas att många etablerade Nackabor ska anmäla sig
för att få en ny kompis, säger Johan Bäckström, verksamhetschef på Kompis Sverige
OM KOMPIS SVERIGE
Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade
svenskar. Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops.
Sedan starten 2013 har Kompis Sverige matchat över 5 300 kompisar. Tanken är att
kompisparen ska umgås regelbundet under minst sex månader för att på så sätt bygga
varaktiga vänskapsrelationer. 7 av 10 uppger efter sex månader att de vill fortsätta
träffa sin kompis. Utöver matchningarna anordnas aktiviteter och alla som matchats får
även fritt inträde på ett antal muséer, t. ex. Fotografiska, ABBA-muséet och
Nobelmuséet, om de går tillsammans med sin kompis.
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