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Kompisförmedling ska förbättra integrationen i
Göteborg
Den ideella organisationen Kompis Sverige, som skapar möten mellan nya och
etablerade svenskar, startar nu upp i Göteborg. Organisationen har funnits
sedan 2013 och har sedan dess matchat över 5 500 kompisar och haft över
10 000 deltagare i aktiviteter och workshops, främst i Stockholm och Skåne. Nu
är det göteborgarnas tur att genom kompismatchningar och sociala aktiviteter få
lära känna människor med en annan bakgrund än sin egen.
- Vi är otroligt glada att kunna starta upp i Göteborg. Under åren har många hört av sig
och undrat när vi kommer hit, men vi har inte haft resurserna att göra det förrän nu. Vi
vet att möten mellan nya och etablerade svenskar betyder mycket för integrationen och
för känslan av tillhörighet. Tyvärr sker dessa möten sällan av sig självt. Det behövs
någon som organiserar och inspirerar lite grann och det är därför organisationer som
Kompis Sverige behövs. Nu hoppas vi att många göteborgare ska anmäla sig för att bli
kompis, säger Johan Bäckström, verksamhetschef på Kompis Sverige.
Tanken är att driva verksamheten med hjälp av lokala volontärer som hjälper till med
matchningar och olika aktiviteter på plats. Satsningen möjliggörs genom stöd från
Svenska Postkodsstiftelsen.
- Språk och socialt nätverk är nyckelfaktorer för en bättre integration, men det finns få
platser där etablerade och nya svenskar möts avslappnat och på lika villkor. Vi är
därför väldigt glada att tillsammans med Kompis Sverige kunna möjliggöra kontaktytor
där polarisering bryts, fördomar utmanas och där nya vänskaper kan växa, säger Marie
Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
Kompis Sverige hoppas den närmaste tiden kunna etablera lokala partnerskap för att
skapa långsiktiga förutsättningar för verksamheten. Från organisationens sida är man
frustrerad över ständigt nya projekt som inte ges långsiktiga förutsättningar.
- Vi vill driva verksamhet i Göteborg långsiktigt. Det finns alltför mycket av projekttänk
när det gäller integrationen. Om det är något vi borde lärt oss vid det här laget så är det
att det inte finns något quick fix när det gäller integration. Det handlar om långsiktigt
arbete och om att skapa förutsättningar för integration i vardagen. Alla kan bidra till
integrationen genom att bara ge lite av sin egen tid, avslutar Johan Bäckström.
Förutom kompismatchningarna arrangerar Kompis Sverige också kostnadsfria sociala
aktiviteter. Det kan vara allt från att kolla på sport, gå på museum, lyssna på konsert
eller delta i friluftsaktiviteter. Den närmaste tiden hoppas organisationen kunna etablera
samarbete med lokala arrangörer som vill bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Hur blir man kompis?
Gå in på www.kompissverige.se och anmäl dig genom att fylla i ett formulär. På
hemsidan finns också information om organisationens övriga aktiviteter.

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 5 500 kompisar baserat bland
annat på kön, ålder, intresse, familjesituation och yrkesbakgrund. Tanken är att
kompisarna ska umgås regelbundet under minst sex månader för att på så sätt bygga
varaktiga vänskapsrelationer. 2 av 3 uppger efter sex månader att de vill fortsätta träffa
sin kompis.
OM SVENSKA POSTKODSTIFTELSEN
Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer
projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på
globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än en miljard kronor fördelats till över 500
projekt i Sverige och internationellt.
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