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”Jag har det jätte roligt på SWAT.

Jag vill vara med i styrelsen så att
andra ska ha roligt också.
Man kan ha roligt utan att förstöra för andra.
Ja vill visa alla att det går.”

- Hassan, 10 år

Viceordförande i SWAT UB

”Jag fastnade mycket för gemenskapen vi

hade med varandra alla ungdomar på SWAT
och med vår ungdomsledare. Våra insatser med
städning i våra områden visade skillnad.
Det skapade en tankeställare kring ansvar.
Idag är jag engagerad i SWAT eftersom vi anordnar
aktiviteter för barn och ungdomar. Att få jobba
ideellt med barn och ungdomar och anordna allt
ifrån utflykte till gårdsfester är väldigt roligt och
lärande.”
- Rakel, 16 år Kassör i SWAT
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DET HÄR ÄR SWAT
SWAT är en icke-vinstdrivande ungdomssatsning som etablerades 2012 som en egen ideell förening
med styrelse i Järfälla kommun. Redan år 2007 skapades initiativet av Hyresgästföreningen region
Stockholm och Järfällahus AB, för att engagera barn och ungdomar i Järfälla kommun. Syftet var
främst att minska klotter och sabotage i vissa hyresbestånd.
Barnen och ungdomarna visade sig vara sysslolösa och saknade förebilder. Ungdomssatsningens
mål blev att skapa mötesplatser och verksamhet som gynnar och främjar deras utveckling. Men
på ett roligt sätt. Resultat blev att de själva engagerades för att engagera andra i sin åldersgrupp
oavsett boendeform. De kunde nu vara förebilder för varandra, med vuxet stöd och närvaro. Ett
exempel på detta är att styrelsen består och drivs av unga mellan 12–19 år.
Verksamheten består idag av aktiviteter med syfte att integrera, inkludera och skapa goda
förutsättningar för barn och unga att utvecklas i det svenska samhället. Många av aktiviteterna
skapar just detta men med på ett sätt som tilltalar barn och unga. Det kan vara allt från
filmkvällar inomhus till paintball, drama, fotbollsturneringar och utflykter. Variationen ger också
utrymme för att delta på just det som intresserar en själv. På så sätt inkluderas mångfalden
om olika personligheter, etniciteter, kön, åldrar, funktionsvariationer, religiös tillhörighet och
socioekonomisk bakgrund. All verksamhet är gratis för att inte exkludera barn och unga från
familjer med lägre hushållsinkomst.
SWATs mångprisbelönade ungdomsarbete har idag blivit en ledande arbetsmodell som tillämpas i
flera geografiska områden av Hyresgästföreningen men även andra organisationer och aktörer.
För att möjliggöra implementering av strategin och bibehålla långsiktigheten i ungdomssatsningen
bygger SWAT på att unga har inflytande och makt i beslut och processarbetet.
SWAT är även tydlig i sitt operativa arbete mot sabotage, mobbning, kriminalitet och
våldsbejakande extremism.
Under 2016 vann Järfällahus SABO-priset (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), som bästa
integrationsprojekt i Sverige genom föreningen SWAT. Motiveringen till priset var att SWAT är både
en ungdomsförening och en strategi, där alla aktiviteter görs av, med och för ungdomar. Ungdomar
med olika bakgrund har förts samman. Värdet av ungdomarnas ideella engagemang och av ökad
kunskap och självtillit är ovärderligt. SWAT fungerar som en ungdomsskola för livet. Ali Al-Djaber
har varit med på hela resan och framstår som en unik ledare.
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STYRELSEN & AMBASSADÖRER
SWAT erbjuder barn och unga styrelseuppdrag för att de ska erhålla ett ägarskap och ansvar till
ungdomssatsningen samt sitt lokala område och medmänniskor. Att erbjuda barn och unga ett
samhällsansvar där de ”vuxna” känner tillit till deras förmåga att leda, är bemyndigande.
Årsmötet med sitt unga deltagande beslutar om hur verksamhetsåret ska se ut i grova drag för
att sedan planeras i detalj i arbetsgrupper och av styrelsen. Arbetsgrupperna planerar inför
aktiviteter där även andra än styrelsemedlemmarna är delaktiga, för att utöka inflytandet i SWAT.
Ungdomarna tränas pedagogiskt till att samverka och se varandras olikheter som en styrka.
Unga i SWAT med större samhällsengagemang kallas ambassadörer där detta innebär en form av
ansvarstagande roller när aktiviteter genomförs. Intresset om att bära titeln ”Ambassadör” är högst
tilltalande bland många barn och unga som deltar under aktiviteter. Det har uttalats att det beror
delvis på hur samarbetsformen ser ut bland ambassadörerna och ungdomsledarna; ”det ser roligt
ut”. Sedan finns även ett belöningssystem som tackar ambassadörerna för sitt engagemang och
sin närvaro som ansvarstagande barn/ungdom. Belöningen utgörs av en gemensam verksamhet
för att bygga starka relationer mellan de unga och fylla deras tid med glädje och nöje. SWAT har
ett poängsystem för att uppmärksamma unga som gör större insatser för sin bostadsmiljö, unga i
nätverket och samhället i allmänhet.
SWAT finns idag som två ideella föreningar som är oberoende av varandra men som enas
under ett tak vad gäller förhållningsätt, avseende, demokrati, barnens rättigheter och vårt
tappra arbetssätt med att ge unga inflytande på riktigt. Föreningen i Järfälla heter SWAT medan
föreningen i Upplands-Bro bär namnet SWAT UB. Barnen i Bro valde på egen hand att kallas till
SWAT inspirerande av de äldre ungdomarna i SWAT Järfälla. Efter heta diskussioner bland SWAT i
Järfälla godkände ungdomarna att Upplands-Bro målgruppen får bära namnet SWAT. Diskussioner
och olika åsikter är något som SWAT ger utrymme till och sätter fokus och tid på. Detta är en viktig
inskolning i målgruppens utveckling och demokratiseringen av våra unga.

SWAT - Järfälla
Årsmötet hölls den 13 januari 2018 med val av ny styrelse inför verksamhetsåren 2018. 40
röstberättigade ungdomar valde en ny styrelse där flera ansikten är nya. SWAT i Järfälla fick även
en ny ordförande. Det mest storslagna kan anses vara styrelsemedlemmen Yousef som är 12 år
men valdes in när han var 11 år. De äldre ungdomarna röstade för stadgarändringen för att även
yngre ska kunna sitta i styrelsen. ”Storslaget och bevis på enorm mogenhet bland ungdomarna”
säger Aiya Mohsen Ali som är ungdomsledaren för SWAT i Järfälla.
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SWAT UB - Upplands-Bro
Föreningen bildades den 6 oktober 2018 under barnens allra första årsmöte med val av en styrelse
inför verksamhetsåren 2019 och de få månader från 2018. Rösträtt förfaller medlemmar där 66
barn och 3 vuxna deltog.
Styrelsen har hittills hållit 1 styrelsemöte och 1 planeringsmöte men betydligt fler
arbetsgruppsmöten. Under styrelsemötena beslutas hur budget ska fördelas samt vilka aktiviteter
som i stort ska genomföras.
Stort engagemang av Upplands-Bro Hus, lärarna och skolledningen på Råbyskolan och
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M)

INFLYTANDE OCH LÄRANDE
Under varje verksamhetsår är det SWATs ambition att delta på och skapa mötesplatser som
är kunskapshöjande av olika slag. Detta kan även inkludera möten och konferenser som
ungdomsledarna eller även styrelsemedlemmarna ambassadörer eller andra ungdomar deltar på.
Den unga styrelsen på ett möte med Claes Thunblad (S), kommunalråd och ordförande i
kommunstyrelsen i Järfälla kommun, samt Christina Rapp Lundahl som är kommundirektör i
Järfälla kommuns kommunledning. Mötet hölls för att introducera styrelsen till kommunen och om
det arbetet som genomförs lokalt. Dialoger som dessa är nödvändiga för barn och unga att känna
till då det stärker deras förståelse samt förtroende till de samhällsstrukturer som är på kommunalnivå.
För SWAT är inkludering och mångfald viktigt. Men att stöta på svårigheter om att uppnå detta
är inte konstigt. Inom ramen av satsningen är det därför viktigt att skapa goda relationer med
lokala aktörer. Detta inkluderar religiösa samfund. Under en konferens om religionsfrihet deltog
ungdomsledarna Ali Al-Djaber och Aiya Mohsen Ali i seminarier och diskussioner med olika kristna,
islamiska, judiska ledare m.fl.
Under 2018 har SWAT fokuserat sitt arbete mot mobbning och särbehandling av olika
minoritetsgrupper för att i sikt eliminera rasism och ”omvänd” rasism som tyvärr finns i de kretsar
vi jobbar med. Problematiken finns främst hos vuxna som oftast i brist av kunskap och saknad
av inkludering i sitt samhälle uttrycker sig felaktigt med begrepp som ”neger”. SWAT har jobbat
med att ungdomarna själva besvarar rasismen genom mogen handling. Bland annat klädde sig
ett tjugotal ungdomar till pirater under Järfällafestivalen för att motarbeta särbehandling av unga
med somalisk bakgrund som tyvärr kallades för pirater av vuxna. Genom att göra pirat-temat till en
folkfest som förknippas med SWAT och inte en folkgrupp vann ungdomarna moget och enkelt i en
annars svårhanterlig kontroverssituation.
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Föreningsträffen, ett forum för alla föreningar i Järfälla kommun, hölls den 19 april med syftet att
utbyta kunskap om den egna verksamheten med andra föreningar. Styrelsen och ambassadörer
deltog i dialoger med flera aktörer där de fick berätta om den egna verksamheten samt inspireras
av andras arbete. SWAT var den enda föreningen i forumet som representerades av barn och
ungdomar.
SWAT deltog i fritidsgårdarnas planeringskonferens för att gemensamt ansvar och samarbete i
Järfälla inför verksamhetsåret 2019.

NÄRVARO OCH ANSVAR
Barnen och ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar har stor betydelse i SWAT, något som
kombineras med vuxennärvaro av ungdomsledare i samverkan med lärare och fritidspedagoger.
SWAT främjar ungas ansvar som en naturlig del av ungdomssatsningen.
Varje år tar vi emot många elever som söker en praktikplats. Ibland tar vi emot de allra stökigaste
ungdomarna som andra arbetsplatser och organisationer nobbar. Vi tror på att ungdomar har
dolda talanger. Att väcka ungdomarnas förväntningar på sig själva och integrera de i samhället
är en viktig roll i vårt arbete. Inget uppdrag är omöjligt för SWAT. SWAT tog emot och handledde
praoelever från Källtorpskolan med ett meningsfullt arbete som utvecklar ungdomarna inför
arbetslivet.
Utöver praoelever har vi under 2018 haft ett tiotal sommarjobbare från Järfälla kommun som
hjälpte till med affischering, organisationsutveckling, event och städning.
En rullstolsbunden ungdom hade nekats från en annan arbetsplats på grund av sin
funktionsvariation. Vid kontakt med SWAT omorganiserade vi hela verksamheten för att anpassa
tillgängligheten. Efter knappt en timme från kommunens samtal var ungdomen en del av SWATs
jobbarteam.
SWAT värnar om att utveckla social hållbarhet i det svenska samhället därför har vi haft flera
föreläsningar med fokus på att sprida vårt arbete till andra organisationer. Våra föreläsningar under
2018:







De fem elementen - Socialhållbarhet (feb – Yrkeshögskolan)
Ungdomarnas resa från att vara en ”hotfull” kriminell kraft till en ”hotfull”
demokratisk aktör (apr – Rotary)
Att vara en ung förebild – Flygplanet och Passet (apr – Källtorpsänglar)
Fånga ungas engagemang (jun – Engagemangsjakten)
Det här är SWAT (okt – Förhandlingsenheten)
När vi drömmar, om barn i sorg (okt – HGF Aros Gävle)
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Utöver föreläsningar är vi aktiva i olika mötes forum och konstellationer för att värna om barnen
och ungdomarnas inflytande. Vi var aktiva i SAMBU möten i Kallhäll och möten med lärare och
fritidspedagoger i Järfälla och Upplands-Bro. Vi deltog även i mänskliga rättighetsdagarna och
samtalade med flera bostadsföretag och kommuner i Stockholm och Sverige.
Psykisk ohälsa, stress och oroligheter har ökat bland de unga. Därför är de vuxna i ungdomarnas
närhet viktiga, när det gäller att visa på möjligheter och lösningar. Ungdomsledarna har varit
närvarande i många tillfällen, där unga har upplevt psykisk ohälsa, som goda förebilder med tydligt
ansvar. Flera ungdomar som hamnar i utanförskap eller som av olika orsaker hänger efter i skolan
vänder sig till SWAT. Ungdomsledarna har tagit samtal och möten med unga även så sent som kl
03:00 för att värna om ungdomens trygghet och välmående. Unga som har haft svårigheter har
kunnat få hjälp och sakta men säkert funnit sig tillbaka in i en trygg miljö. Vid ett tillfälle agerade
ungdomsledarna som en länk mellan föräldrar, elever och lärare, något som ökade tilliten och
förståelsen mellan alla tre parter.
Att unga som har psykisk ohälsa uppskattar ungdomsledarnas insatser är tydliga i form av bland
annat jättevackra SMS, hemmagjorda armband och fina tekningar. Ett flertal unga kallar även
ungdomsledaren Ali för pappa och Aiya som storasyster.
Ett barn som saknade framtidstro har idag planer att bli en bra ungdomsledare eller lärare som Ali
och Aiya.
I genomsnitt så skickar Ali och Aiya ca 2,500 SMS var till ungdomarna per månad. De får tillbaka ca
2,000 SMS per person och månad. Totalt hanteras det ca 9,000 SMS per månad.

NÄR UNGA TAR PLATS
SWAT Järfälla röstade på sitt sista styrelsemöte SWATs förhållningsätt som bearbetades av unga,
ungdomsledare, fritidsgårdar och skolor. Förhållningsättet är ett dokument som ska jobba med
ungas inflytande samtidigt som det ska motarbeta all form av maktmissbruk, rasism, mobbning
och diskriminering.
Ungdomar har frivilligt storstädat Hyresgästföreningens utrustning såsom tält och beachflaggor.
Med diskmedel, borste och trasa förvandlade ungdomarna det gråa tältet till glänsande vit.
Ungdomarnas engagemang är sagolik och fantastisk.
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LOKALER – ETT ENGAGEMANG
Fritidsgården i Viksjö visar mod och empati när de hjälper oss i SWAT med ett större rum
som tidigare var ett förråd. Vi målar och fixar om rummet till en trevlig mötesarena. Rummet
förvandlades från ett vanligt förråd till en attraktiv möteslokal. Vi rev ner, handlade, målade,
tapetserade, byggde, lagade och monterade.
Efter att ha målat klart rummet i Viksjöträffen har vi invigt den med många möten med nya
ungdomar. Ungdomarna uppskattar träffpunkten och allt fler vill vara med. Vi får däremot aldrig
arbetsro p.g.a. av många och ständiga besök, men det älskar vi. Järfällatidningen uppmärksammar
händelsen i en intervju med Aiya och Björn Lyngvik på Viksjöträffen.
Hyresgästföreningens lokala avdelning har under 2017 valt att stänga alla deras lokaler mot
ungdomsverksamheten men även mot en del personal på Hyresgästföreningen region Stockholm.
I SWAT har vi valt att tänka annorlunda och våga se möjligheter. Många organisationer har varit
hjälpsamma och generösa med att låta oss låna deras lokaler som vi är tacksamma över. Vi vill
hissa stor respekt och kärlek till organisationer och personer som har valt att strecka sin hand för
ungdomarna, därav:









Svenska kyrkan
Viksjöträffen
Upplandsbro-hus
Huset på höjden
Källtorpskolan
Råbyskolan
Hyresgästföreningen region Stockholm
Ali och Aiyas familjer som har öppnat sina hem för SWAT med att göra mackor
för de unga och installera alla datorerna i flera veckor.

SWATS AKTIVITETER
Aktiviteterna som genomförs under verksamhetsåret är essentiella för att uppnå SWATs vision,
agenda och mål. Dessa inkluderar ett samhälle utan rasism och mobbning med gator fria från
våld. Barn och unga i utanförskap, med olika bakgrund, ska inkluderas. På så sätt ska utanförskap
och segregation minska. Detta uppnås genom att skapa trygga miljöer med öppen och jämställd
verksamhet. Här främjas god hälsa och motion samt integration och inkludering. Demokrati
betyder för ungdomssatsningen SWAT att barn och ungas röster är en rätt i samhället. Målet med
detta är att barn och unga blir förebilder för varandra och för sitt lokala samhälle. De har inflytande
och är delaktiga på riktigt i beslutstagande forum. Deras fritid är meningsfull och de erhåller god
hälsa för att bli de förändringsaktörer de är födda till att vara.
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SWAT UB I UPPLANDS-BRO
Vår prioritering i Upplands-Bro har varit att skapa en meningsfull fritid för barnen där vi skapar
relationer samt tillit mellan barnen och ungdomarna och oss vuxna, men även mellan oss vuxna
och föräldrarna.
I tidigt stadie har vi fört samtal med föräldrar för att öka tryggheten för barn och unga i Bro.
Eftersom det är mörkt under hösten valde exempelvis vår ungdomsledare Romiana Bikasha att
följa med flera av barnen hem och samtidigt hälsa på föräldrarna. Barnen uppskattade den tiden
som den vuxna tog för att träffa föräldrarna vilket skapar broar som spelar en viktig roll i ”SWAT
UB”s framtid.
Eftersom satsningen i Upplands-Bro är ny har många aktiviteter krävt mycket förarbete där större
delen av tiden koncentrerade på att nätverka och ha dialog med de unga. Barnen och ungdomarna
skapar själva SWAT UB via deras kreativitet och deltagande.

Bro undersökningen
För en transparant verksamhet som inte bara lyfter arbetet med unga utan ger unga ett
riktigt mandat påbörjades hela satsningen i Upplands-Bro med en undersökning. Syftet med
undersökningen var att se vilka behov barnen på Råbyskolan, hade för en framtida SWAT
verksamhet. För att genomföra undersökningen kallades det först till ett möte med rektor som
beskrev att det finns en brist på efterskolsverksamheter. Detta menar han är en orsak till att
barnen hittar alternativa aktiviteter som är opassande för barn. Oftast umgås barnen med andra
ungdomar, betydligt äldre än sig själva, på platser som Bro centrum.
Undersökningens genomförande gjordes med hjälp av intervjuer till eleverna i årskurs 3–6.
Intervjuerna gjordes i form av gruppintervjuer och enskilda samtal.
Våra observationer under undersökningen har varit till mesta dels positiv. Barnen verkade glada
och lärarna engagerade. Dock har många konversationer med eleverna varit oroväckande som
att de inte känner trygghet på rasterna eller i sina bostadsområden. Eleverna menade också att
det finns få aktiviteter i Bro som de kan delta i. De känner sig inte sysselsatta. Detta bekräftar vad
rektorn själv sa om att efterskolsaktiviteter saknas. Många av de platser som Råbyskolans elever
dras till innefattar ungdomar som är äldre än dem. Flickorna i årskurs 5 berättar exempelvis att
äldre ungdomar, speciellt tonårskillar, befinner sig i centrum under sena eftermiddagar och kvällar.
Vad gäller skolgård och verksamhet observerades att skolgården behöver rustas upp för att
stimulera eleverna och sysselsätta dem. Marken är ojämn och grusplan är av flera anledningen
inte längre attraktivt. Det gäller för skolan att kommunicera med kommunen om vilka fördelar
upprustningen av utomhusplatsen kan tillföra. Strax efter undersökningen och via skolans initiativ
rustades skolgården för att öka tryggheten.
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Den platsen som kommit mest upp i konversationer om är just centrum och Råbystigen. Med tanke
på vilka aktiviteter som eleverna berättat att de önskar kan en ny verksamhet som SWAT dra till sig
eleverna från de platserna.
Många av de önskemål som barnen hade var fullt möjliga att genomföra och skolans rektor Christer
Jones har även utryckt att samverkan ska finnas, och spelat en stor roll för verksamheten i Bro.

Råbyskolans fest
Varje år under våren arrangerar Råbyskolan en skolfest som är öppen för barn och föräldrar. SWAT
deltog i festen genom att organisera lekar till alla barn. Lekarna byggde på ett tävlingsmoment
på tid med mycket skoj. Alla barn kunde vinna en dricka som pris oavsett prestation och resultat.
Vinnarna kunde välja smak på dricka.

Råbyskolans Lucia
SWAT deltog under julevent genom att skapa kontakter med föräldrar, lärare och elever. Avsikten
var att öka relationen inför framtida projekt. Självaste eventet arrangerades av en rad engagerade
lärare och fritidsledare tillsammans med skolledning. Alla barn som ville ha en roll på luciatåget
fick vara det. Råbyskolans luciafirande utmärkte sig från andra genom sin stora grupp av ”lucior”.

Äventyret
Augusti månaden inleds med verksamheten ”Game of SWAT” som är ett barnläger med syfte att
öka målgruppens teambildning men även att få deltagarna att må bra och ha roligt. Game of SWAT
innehåller många tävlingar och moment som kräver bra samarbete i lagen. Dagarna är fyllda med
roliga program från dag till natt. Varje läger består av 3 dagars tävlingar med två övernattningar.
Det blir oftast för lite sömn eftersom barnen har jätteroligt. Alla som deltog i Game of SWAT
bekräftade att det var det allra roligaste läger de har varit med om. I lägret och precis som all SWAT
verksamhet fanns det fläsk, veganskt och halal alternativ under måltiderna.
Totalt fanns det 18 tävlingsmoment som krävde flera timmarsarbete, därav att bygga båt av olika
material för att rädda sin ”drake” och vinna tillbaka teamets fana.
Game of SWAT innehöll mycket motion, en spökrunda, och roliga tävlingar som utmanar barnens
fantasi.
Det uppstod roliga diskussioner om drakfiguren var en drake, kanin eller Pokémon figur.
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Utflykt naturreservat
Under sommaren hade vi utflykt med buss till ett naturreservat där barnen kunde åka kanot, segla,
fiska och leka. Natten innan verksamheten blev det grillförbud i hela Stockholm och därför var vi
tvungna att planera om utflykten. Att omorganisera och hitta lösningar är något som vi i SWAT är
duktiga på. Barnen lär sig via den praktiska metoden att se möjligheter och inte hinder.
Alla 50 platser i bussen var fyllda. Ungdomsledaren Aiya fick även en kram av en mamma som
var överlycklig över utflykten. Mamman hade en dålig ekonomi. För hennes barn var utflykten
närmaste ett barn kan komma till en semester-upplevelse. En del av de barn och ungdomar som
är med i SWAT är ur familjen med lägre hushållsekonomi, därför värnar vi alltid om att ha gratis
verksamhet för att aldrig någonsin utesluta ett barn.
SWAT UB har inga medlemsavgifter och kommer aldrig någonsin att ha medlemsavgift.

Tacoskväll
Tacoskvällen var välbesökt. På grund av personalbrist var det svårt att hantera alla barn som ville
ansluta sig till insatsen därför tog vi hjälpa av SWAT-ungdomarna i Järfälla som gjorde ett enormt
jobb. Ungdomarna lagade tacos, dekorerade och tog hand om barnen. Deras hjälp var ovärderlig.
56 barn deltog på tacoskvällen utöver SWAT ungdomarna och vuxna ledare. Det blev en rolig
stämning med lekar och god mat. Det fanns tydliga signaler av utfrysning mellan mindre grupp av
barnen även om en klar majoritet var skötsamma. Efter Tacoskvällen fokuserade vi med att jobba
mot mobbning och utanförskap. Lärarnas insatser har varit viktiga i vårt arbete då vi kompletterar
varandra och bygger broar av tillit och ansvar gentemot våra barn.

LAN Gaming
Det översiktliga målet med LAN-verksamheten är att skapa positiva aktiviteter som både lockar
och inspirerar ungdomar i sitt lokala område. Gaming har visat sig vara hjälpsamt i individens
utveckling som snabbare reflexer, bättre språkkunskaper i engelska och bättre historiekunskaper då
en del spel är baserade på sanna historiska händelser. Dessa utgör delmålen för verksamheten; att
skapa en lärandemiljö fast på ett roligt sätt.
Under höstlovsveckan genomfördes organiserad LAN-verksamhet med totalt 24 barn mellan
10–12 år och en Nintendo turnering utan någon form av organisation. Barnen spelade från
kl.10:00-19:00 där de bjöds på lunch samt snacks och dryck. Det fanns raster och tid att prata.
Upplägget i LAN bygger på teamwork bland deltagarna där alla oavsett datakunskaper är viktiga
i laget. Poängsystemet är utformade på ett pedagogiskt sätt där delaktighet och samverkan är
viktiga. Poängsystemet utvecklades av SWAT i Järfälla under 9 års tid av ungdomsinflytande i LAN
processen.
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Trots att barnen kanske inte känner av det har de på detta sätt övat på samarbete. Detta är ett
praktexempel om hur ungdomssatsningen skapar en lärandemiljö på ett roligt sätt. Redan under
nästkommande aktivitet kunde dessa ny övade egenskaper ses.
Inköp av datorer var ett bidrag från Upplands-Brohus som värnar om barnen. UpplandsBrohus engagemang har varit avgörande i verksamheten. Inte nog med bidraget så ställde
bostadsföretaget upp med egna lokaler och internet till aktiviteten. Bidraget som betalades ut till
Hyresgästföreningen region Stockholm blev försenad på grund av missuppfattningen internt inom
organisationen om äganderätt. Utrustningen kom väldigt sent. I snitt arbetade ungdomsledarna
11,5 timmar om dagen, alla dagar i veckan. Detta för att hålla tidsplanen och möjliggöra en bra
verksamhet som håller kvalitet och möter de uppsatta SWAT målen. Inom arbetet med barn och
unga ser vi på tillit som A och O därför håller vi det vi lovar barnen även om det innebär avvikande
arbetssätt eller extra nedlagd tid.
Genom att kommunicera med flera företag om vikten av det arbetet vi bedriver är det vanligt att
vi får rabatter vid inköp av material. Inför inköpet av datorerna för LAN blev den totala avdragna
rabatten 59.500kr tack vare ett gediget arbete av ungdomsledaren Ali. Rabatterna ledde till
köp av bättre utrustning än vad vi hade räknat med. Att få till en sådan generös sponsring av
företagen visar på att flera aktörer i Sverige är måna om barn och ungas trygghet och satsningar
som denna. Dock är viktigt att det inköpta materialet verkligen når målgruppen för att vi ska vara
trovärdiga mot alla aktörer som bidrar till verksamheten samt mot barnen och ungdomarna som
verksamheten är avsedd för.

Halloween party
Halloween-verksamheten bestod av tre läskiga filmkvällar där vartdera årskurs fick en filmkväll.
Dock blev det så att vissa barn gärna kom varje kväll än bara den filmkvällen som var avsedd för
dem, vilket var helt okej och möttes väl av de andra barnen.
Filmkvällen skedde i en fullt Halloween-dekorerad lokal med snacks-bord, fotovägg, halloween
kläder och en ansiktsmålningsstation som ungdomsledarna ansvarade för. Barnen fick välja mellan
flera filmer genom att rösta på deras favorit. De åt snacks medan de njöt av den läskiga filmen.
Under tiden som filmen spelades förberedde ungdomsledarna en pumpa-pinãta fylld med godis
för allas smak och kost-behov. På så sätt kunde alla barnen ta del av de smarriga sötsakerna även
de som inte äter gelatin! Vem/vilka som fick slå pinãtan bestämdes på ett roligt sätt – tävlingar!
Genom tävlingar som dansstop, dance battle och hela havet stormar kunde två vinnare få äran att
turas om att få slå på pinãtan. Barnen själva bestämde att delad första plats i tävlingarna var mer
rättvist. Fantastisk laganda var det bland barnen.
Parallellt till insatsen i Bro hade ungdomsledarna fullt upp med liknande verksamhet i Järfälla
kommun med andra finansieringskällor och deltagare. De tre ungdomsledarna behövde mycket
koordinering och samverkan för att säkerställa att det fanns tid för verksamheterna som pågick
samtidigt. Utan barnen och ungdomarnas ideella engagemang skulle ett sådant uppdrag vara intill
omöjlig. Totalt drev vi 83,2 timmar verksamhet för barn och unga i Järfälla kommun och UpplandsBro kommun under höstlovsveckan, dvs ca 12 timmar om dagen veckan ut.

15

SWAT I JÄRFÄLLA
Integrationsfotboll
Vi vill vara en samhällsaktör som värnar om alla barn och ungdomar, oavsett deras diffirenser.
I samarbete med Annika Ejdermo på Järfälla FF och integrationsambassadören Ann-Sofie Rohdin
arrangerade vi en fotbollsverksamhet inomhus med fokus på nyanlända. Förslaget på aktiviteten
kom av ungdomarna själva i ett av kommunens integrationsmöten. Arrangemanget ägde rum i
Engelska skolans sporthall och var välbesökt. Verksamheten var öppen för alla men hade fokus på
nyanlända där vi använde oss av enkel svenska i dialog med ungdomarna.

Inflytande caféer
SWAT deltog tillsammans med Järfälla kommuns fritidsgårdar i ”Inflytande caféer”. Inflytande
caféer skapades med syftet att inkludera en del av målgruppen som har varit svår att nå,
nämligen barn och unga med funktionsvariation. Den 15 februari 2018 hölls därav Inflytande
café i samarbete med Järfälla Fritidsgårdar. Deltagandet var stort och framgångsrikt. SWAT fick
även en nyanställd verksamhetutvecklare på Hyresgästföreningen Åsa Molin som hjälpte till med
verksamheten. SWAT arrnegerade flera aktiviteter och tävlingar med barnen och ungdomarna
men även en undersökning på vad gruppen önskar för aktiviteter i framtiden. Lennart Nilsson
(gruppledare för Kristdemokraterna) deltog i inflytande caféer och hade givande samtal om alla
barns lika värde med oss på SWAT.

Källtorpskolansdag
ICA handlaren var trött på snatteri i butiken och ville göra något annorlunda. SWAT, ICA kvantum
Kallhäll och Källtorpskolan arrangerade en dag för alla elever där vi tillsammans bjöd på korv
och aktiviteter för att skapa broar med de unga. Insatsen som skedde den 29 april var en del av
vår integrationspolitik där vi är en lösningsorienterad organisation i samverkan med andra som
vill förändra. Vi genomförde flera aktiviteter för alla elever. 400 elever och 12 lärare deltog i
våra tävlingar. Under dagen presenterades även Källtorpsänglar som vi var en viktig del av under
utbildningen. På scen introducerades “Änglarna” tillsammans med ansvariga lärare och SWAT. Det
blev varma applåder och mycket gemenskap i gården.
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LAN
Under sportlovet arrangerade SWAT en LAN turnering i Viksjöträffen som var öppen och gratis
för alla unga oavsett var man hållplats. Järfälla kommuns internet blockerar de flesta spelen i
datorerna därför var ungdomsledarna Aiya och Ali tvungna att arbeta med att uppdatera och
installera datorerna hemma hos sig själva. Arbetet tog ca 13 dagar då många av spelen och
uppdateringarna var stora.
För att även uppfostra våra ungdomar i att vara givmilda gör vi då och då andra verksamheter
utanför våra geografiska ramar. Målgruppen skapar nya kontaktnät och bygger broar som minskar
fördomar och utanförskap.
SWAT arrangerade en strukturerad LAN turnering i Upplands Väsby under 3 dagar. Varje dag
bestod av 10 timmars verksamhet. Flytt av datorerna var svår p.g.a. av snöovädret och saknad för
bomnycklar och möjlighet att köra nära lokaler.
Under sommarlovet arrangerade vi en till stor LAN verksamhet i fritidsgårdenslokal. Även här
samarbetade personalen i kommunen mycket. Fritidsgården hade sommarstängt och ingången
till gården skulle byggas om, men vi fick Aptus system för att komma in via skolingången. Utan
personalen på kommunen och deras vänlighet hade det varit svårt att genomföra aktiviteten.
Under sommaren var det ovanligt varmt i Sverige så det blev en LAN turnering i shorts!

Bubbel VM
Det omtalade Bubbel VM turneringen arrangerades i tre geografiska områden. I Tallbohov och
Bolinder fick vi mycket hjälp av kommunen trots att Järfälla kommun hade sommarstängt. Vi
fick även tillgång till omklädningsrum så att barnen kunde byta om och fylla sina vattenflaskor. I
Sångvägen skulle vi få tillgång till Hyresgästföreningens kvarterslokal enligt löften från ordförande
i den lokala Hyresgästföreningen Sångvägen, men hon tvingades att avböja innan verksamheten
på grund av press från Hyresgästföreningens föreningsstyrelse i Järfälla. Barnen förbjöds från att
dricka vatten eller gå på toa i lokalen även mot en avgift.
Vi valde att vara lösningsorienterade, därför samtalade vi med hyresgäster och fick tillgång till el
från en trevlig boende på femte våningen. Flera meter långa sladdar drogs förbi flera balkonger
till fotbollsplan. Tiotal okända hyresgäster ville öppna sina hem för oss något som bevittnar
den enorma kärleken som finns i våra bostadsområden i Järfälla. Hyresgästförrenignen region
Stockholm trotsade lokala avdelningens beslut och hjälpte till med hyra av bajamajor.
Totalt deltog 620 barn och ungdomar i Bubbel VM.
Ungdomarna och barnen skulle representera olika länder, men ett barnteam ville representera
Hyresgästföreningen som land. På våra aktiviteter utgår vi från barnens fantasi därför var
Hyresgästföreningen under Bubbel VM ett eget land.
Över 40 nationsflaggor viftade i området som en tydlig symbol för vårt integrationsarbete. Tre extra
stora svenska flaggor symboliserade den gemensamma tillhörigheten och stoltheten för Sveariket.
Under juli månaden fortsatte vi att visa VM matcherna fast på en vanlig 50tums TV som donerades
av vänliga Hajer, boende i Upplands-Bro. Många vuxna samlades runt TV-skärmen medan barnen
spelade bubbel VM.
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Game of SWAT
Game of SWAT är en sommaraktivitet, tidigare kallad äventyret, som bygger på teambildning.
Game of SWAT består av många tävlingsmoment där deltagarna ska använda sina färdigheter för
att rädda sin ”drake” och vinna tron. Game of SWAT är inspirerad av “Game Of Thrones” serien
men med uppdrag att ”kungariken” ska samverka och inte utplåna varandra. Varje team av unga
representerar ett rike och har en mästare vars uppdrag är att leda sitt team mot seger. En del av
tävlingsmomenten krävde fysisk ansträngning medan andra krävde strategi och tänkande.
För att uppmuntra unga till samarbete var det mobil och skärmförbud under hela spelprogrammet
i Game of SWAT. Syftet med Game of SWAT, förutom att öka deltagarnas samarbete, är att sätta
unga i fysiska rörelser, Bland annat fanns två orienteringar där ena byggde på att läsa av karta via
kommunikation med jaktradio och det andra under natten med spöktema.
Vi genomförde lägret i två grupper. En ungdomsgrupp och en grupp för endast tjejer. Anledningen
till tjejlägret var att vi hade sett ett mönster under en längre tid att tjejer inte får ta plats i
ungdomsverksamheter runt om i kommunen. Killarna tar för mycket plats och den ökade
otryggheten i en del områden har resulterat att föräldrar är rädda att släppa sina döttrar ut.
Under hela 2017 och 2018 har vi fört dialog med föräldrar för att vinna tillit och relationer.
Resultatet blev att vi fick med många tjejer som har aldrig någonsin deltagit i kommunala
ungdomsaktiviteter.
Vi har valt att jobba aktivt med integration och inflytande, där åskådarplatsen är inget för oss.
Under Game of SWAT hade vi flera inspirationsföreläsningar för ungdomarna om rätten till sin
kropp, mänskliga rättigheter, “Jag Kan”, och våga stå för det man tror på. Föreläsarna var Romiana
Bikasha (Hyresgästföreningen), Vendela Ragnarsson (Vendela Ragnarsson AB), Caroline Rhawi
(Liberalerna). Aiya Mohsen Ali (SWAT/Hyresgästföreningen) hade flera givande samtal med
tjejerna om olika livsfrågor som de uppskattade enormt.
Vi hade även finbesök från personalen på Huset på höjden. Alla deltagare gav högsta betyget för
maten och tackade SWATs superkock “Amo” Qosai.

Utflykten Björnö
Som vanligt fylldes bussen med 50 deltagare. Tyvärr kunde vi inte ta med oss alla som ville och
valde att ta de 50 första som anmälde sig. En del ungdomsledare åkte inte med för att ge utrymme
för barnen och ungdomarna.
På utflykten blev det bad, kanoter och mycket skoj. Det blev även säsongens sista grilldag eftersom
dagen efter blev det grillförbud i landet.
På bussen hem blev det mycket sång. Ungdomsledarna skapade en fantastisk stämning
tillsammans med SWAT ambassadörerna.
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Nattgibb
Nattgibb genomfördes i Viksjöträffen i samverkan med fritidsgården. Verksamheten ägde rum
bland annat under nattid. Många deltog och uppskattade turneringen. Vi hade alltså öppet dygnet
runt i fritidsgården med verksamhet dag, kväll och nattid. Trots höstkylan blev det grill med
kockmästaren Björn från Viksjöträffen. Vi hade flera möten med nyfikna föräldrar eftersom vi ville
skapa broar mellan vuxna och unga. Även pensionärerna på Viksjöträffen var glada över att se
trevliga ungdomar.

Spökrundan
Höstlovsverksamheten Spökrundan blev en stor succé i Järfälla. Trots att vi inte affischerade
i portar och valde att endast skriva på vår Instagram (swat.pm) så kom det ca 700 personer.
Spökrundan arrangerades av SWAT och Källtorpskolan med finansiering av Järfälla kommun. Hela
arrangemanget byggde på ungdomarnas inflytande när de tillsammans med Ali, Aiya och lärarna
förvandlar skolanskällare till en ”mardröm”.
Verksamheten var gratis för alla. Det som var nytt under 2018 var att vi öppnade portarna för
vuxna och yngre barn. Även en hund deltog.
Under Spökrundan fanns det lärare, fritidspedagoger, fältare, trygghetsvärdar, SWAT ambassadörer
och elever som hjälpte till. Den pågick den 26 okt mellan kl 06:00 och 22:00 med smygstart dagen
innan för yngre barn med mindre läskiga effekter. Arbetet med Spökrundan tog två veckors tid
under och efter skolan. Under dagtid arbetade ungdomsledarna medan under kvällstid så var det
unga som hjälpte till.
SWAT ungdomar och elever på Källtorpskolan har haft ett stort mandat i utformningen av
Spökrundan där vi jobbade med deras kreativitet. Många möten hölls tillsammans med unga och
intresserade lärare. Lärarnas insats var superviktig i verksamheten.
Nytt under 2018 var dockor som aktiverades via rörelse och den nya sammabetsplattformen där vi
är allt fler som jobbar tillsammans.
36 elever anmälde sig till att jobba ideellt i Spökrundan på första timmen när frågan ställdes. Året
innan var det endast 8. Många elever hade svårt att välja mellan att jobba aktivt i verksamheten
eller vara en besökare. Vi räknar med en större ökning år 2019.

Earth hour
Att ungdomarna engagerar sig lokalt är ett faktum. Järfälla kommun tillsammans med SWAT
anordnande en hel kvälls aktiviteter och föreställningar under Earth Hour den 24 april. Det var
en kylig kväll men det dök ändå upp 22 SWAT-ungdomar som ville jobba ideellt i kommunens
arrangemang. SWATs ambassadörer deltog som funktionärer och höll i egna aktiviteter för
allmänheten. En av dessa var en frågesport där vinsten var en biobiljett.

21

SWAT och Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd på vegokorvar till alla. Ungdomarna
informerade om orsaken till att SWAT oftast grillar vegetariska- eller kycklingkorvar. Det finns flera
hälsovinster med att äta vegetarisk kost. I Sverige äter vi i snitt ungefär 50kg kött per person och år,
något som vi behöver minska. För att producera nötkött går det åt ca 15 000 liter vatten medan för
kycklingkött är det ca 4000 liter vatten.
Kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) höll ett tal i slutet av arrangemanget där an
tackade SWAT för vårt engagemang. Ungdomsledaren Ali fick oväntat ordet på scen där han som
vanligt drog sina ”torra” skämt och hyllade alla ungdomarna. Ali fick varma applåder speciellt av de
unga.

FIFA turnering
FIFA turneringen arrangerades efter önskemål från ungdomarna på fritidsgården Viksjöträffen. För
att integrera ungdomarna arrangerade vi turneringen i samverkan med två fritidsgårdar i Viksjö och
Tallbohov. Turneringen livesändes. Ungdomsledarna delade upp sig i de olika fritidsgårdarna. Ali
ansvarades för Tallbohov och Aiya för Viksjö. Ungdomarna uppskattade turneringen jättemycket.
Fritidspedagogerna var engagerade och deltog i turneringen med de unga. Högre utbildning och
forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var på besök under FIFA turneringen tillsammans
med en del lokala politiker för Socialdemokraterna. Turneringens överraskning var att tjejerna på
Viksjöträffen tog hem segern till Viksjö.

Järfällafestivalen
Järfällafestivalen blev en ny succé till ungdomssatsningen. Ungdomarna utklädda till pirater
drog rekordmånga besökare till det gemsanamma tältet mellan Hyresgästföreningen och SWAT.
Köerna var enorma redan vid kl 9:00. 712 popcornpåsar gick åt på första fyra timmarna. För att få
popcorn behövde besökarna delta i våra roliga barn- och familjetävlingar. Om deltagarna var med
i piratorienteringen och ett annat piratspel så kunde de få korv med bröd också. Ca 1000 personer
deltog i tävlingarna varv ca 300 vuxna. Pirattältet var festivalens succé. Nästan alla barn gick runt
med piratmynt som gick att lösa ut på vårt tält. Vuxna och ungdomar tog massa ”selfies” med
piraterna. Mest jobbiga var de vuxna tyckte ungdomar då fåtal var dåliga förlorare och lite giriga
istället för att dela med sig.

Pokerkväll
Unga vuxna i SWAT har sedan länge haft det svårt att delta i SWAT då vår verksamhet i skolorna
och fritidsgårdarna är åldersbaserade. Huset på höjden har gett SWAT nya möjligheter då vi kan
ha verksamhet för en bortglömd grupp. Satsningen på unga vuxna började med en pokerkväll,
utan pengar förstås. SWATs pokerkväll är annorlunda då reglerna bestäms av de unga och det är
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mer skratt och nöje än kortspel. Tre bord fylldes med spelare. Ett SWAT pokerbord består av 8-12
spelare. En tredjedel av deltagarna var tjejer.

Trygghetssamtal

Vi tar ett socialt ansvar och jobbar med de unga som behöver oss vuxna som mest.
En klass i en skola klassad som den stökigaste blev SWATs uppdrag. Klassen har visat missnöje och
sämre resultat därför ökade vi kontakten med eleverna. Hela klassen fick vara med på verksamhet
för att skapa en dialog med eleverna. Många av eleverna ser upp till ungdomsledarna, och lyssnar
på deras råd. Den nära kontakten med de unga har lett till bredare kontakt och tydliga resultat av
de elever och unga som har svårigheter i skolan.

Julkonsert med Gålöstiftelsen
Representanterna för SWAT, Ali och Romiana deltog i julkonsert på Storkyrkan. Det musikaliska
eventet arrangerades av Gålöstiftelsen för att hylla organisationer som jobbar med ungas
inflytande. Eventet var av högsta klass.

VM Sommar
VM-Sommar i Järfälla kom till som ett integrationsprojekt och kulturarrangemang för att möta
behovet av ett tryggt och trivsamt forum inom vilken kommunens invånare kunde mötas och
interagera med varandra. Idéen var att visa matcher från mästerskapet i fotbolls-VM 2018 på en
storbildsskärm och låta sporten utgöra den starka attraktionskraften.
Projektidén är sprungen ur tidigare aktiviteter såsom fotbollsturneringar och bubbelfotboll.
Dessa har påvisat en enande och kraftfull påverkan i arbetet för integration, trygghet, demokrati
och inkludering bland barn och unga. För att möjligt göra en stor insats hade ungdomsledarna nära
samverkan med Järfälla kommun som var huvudarrangören för VM Sommar, samarbetet kring
VM Sommar var tillsammans med Järfälla kommun, Hyresgästföreningen region Stockholm och
Järfällahus.
Iden och beslutet att skapa VM forum i Järfälla föddes sent under samtal mellan SWAT och
kommunen. Det var knappt med tidsmarginaler inför förstavasprak i Ryssland. Det krävdes många
samtal för att hitta en storbildsskärm och tross för arrangemanget då det inte fanns lediga skärmar
i princip över hela landet p.g.a. av just VM. Efter 140 mail och samtal lyckades ungdomsledarna
hitta en skärm.
För att göra arrangemanget till en folkfest tog SWAT fram unikt material inför varje match med
inslag från de spelande länderna. Materialet lyfte fram integration som vi gemensamt värnar
om i Järfälla. Materialet bidrog till dans och glädje i halvleks pauserna men även innan och efter
matchen. Ledarna Ali och Aiya tillsammans med ungdomarna jobbade totalt 285 timmar för att
ta fram materialet. En del i publiken i nyfikenhet frågade om vilket företag som hade tagit fram
materialet då material var bra.
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Den 15 juni sändes första matchen mellan Iran och Marocko som hade 650 besökare.
Idéen att sända matcher från fotbolls-VM 2018 visade vara genomförbart och ledde till stor
spridning i närområdet. Detta trots ändringar i sändningsschemat. Alla parter fick mervärde i form
av väldigt bra feedback och tillfälle att nå ut till många. Det visade sig i kommentarer, inlägg och
samtal från de medverkande i visningen.
Efter 4 dagar skulle VM Sommar flyttas till Tallbohov, men det blåste kraftigt att tält teknisk
utrustning skadades. Ett träd föll under ovädret. Ungdomsledarna Aiya och Ali gjorde en
säkerhetsbedömning och meddelade kommunen och Hyresgästföreningen att sändningen måste
avbrytas på Tallbohov och bad om att flytta tillbaka till Riddarparken enligt rekommendationer
från tekniker. Utöver ovädret ställde det oväntade deltagarsifforna till det då ytan i Tallbohov inte
var avsedd för det stora antalet. De första förväntningar på deltagarsiffrorna var runt 100-150
deltagare per dag. Totalt deltog 8100 personer på 17 matchvisningar. Arrangemanget är därmed
det största i Järfälla.
Det tog två dagar innan nytt beslut fattades. Sändningarna fortsattes i Riddarparken.
Polismyndigheterna i Storstockholm var snabba med att lösa nytt tillstånd för arrangemanget
trots att händelsen inträffade kring midsommar. Under händelserna fick ungdomsledarna med
stöd av frivilliga resursgruppen och trygghetsvärdarna på AME rigga området två extra gånger.
Det var få timmar inför sändningen efter nya beslutet. Ungdomarna smsade runt. Det regnade,
blåste och blixtrade det så mycket att det krävdes en riktigt inbiten fotbollsälskare för att stanna
kvar på plats. Det löste teamet bakom ungdomssatsningen SWAT genom att hämta regnponchos
till alla ungdomar, väktare och de besökare som ville ha. 200 personer deltog. Lite regn skulle inte
få hejda fotbollsyran. Dagen efter hade nyheten spridit sig och antal besökare började stiga. Sista
Sverigematchen hade 1800 besökare.
849 unika personer tippade gratis på matcherna under SWAT ungdomarnas roliga event. Under
VM Sommar jobbade ungdomsledarna och SWAT-ungdomarna tillsammans hela 3096 timmar.
45 timmar tog det att rigga upp och ner anläggningen under fyra tillfällen. Med bidrag från
Järfälla kommun bjöds det på 5037 Cola burkar och 7210 popcornpåsar. Totalt visades 1598
minuter fotboll och 1732 minuter material med inslag från olika nationer. Hyresgästföreningens
logga visades totalt 1690 minuter på skärmen. Vid 68 tillfällen spelades reklamfilm från
Hyresgästföreningen, Cocacola och Järfällafestivalen. Över 400 personer tog ”selfies” med vår
gigantiska stora Sverige-matchtröja i Hyresgästföreningens tält.
13 hyresgäster i Järfälla kom fram och sa att arrangemanget var det bästa som Hyresgästföreningen
har gjort i Järfälla.
Under VM Sommar hade SWAT en kampanj för att vara stolt för svenska flaggan. I samarbete med
Cocacola delades hundratals halsdukar och svenska flaggor till allmänheten. SWATs mål var att
ta tillbaka svenska flaggan från rasister för att göra det till en symbol för gemenskap, kärlek och
vårt vackra land. Hundratals medborgare med utländsk bakgrund var stolta över att bära svenska
flaggan. Aldrig någonsin har det varit så mycket gul och blått i en sån integrerad sammanställning
som det var under VM Sommar.
Tyvärr motsatte enstaka personer på lokala Hyresgästföreningen Järfälla ungdomarna på nytt med
otrevliga mail till tjänstemän och politiker. Ungdomsledarna och ungdomarna valde att inte besvara
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attackerna utan fortsatta med succén VM sommar.
Under VM-sändningen uppstod ett till tillfälle då rasismen upprörda verksamheten, denna
gång via inlägg på sociala medier efter Sveriges förlust mot Tyskland. Hatstormen mot svenska
fotbollstjärnan Durmaz, där inläggen anspelades på hans utländska härkomst, skapade
ett engagemang hos SWAT ungdomarna. SWAT tog tydlig ställning mot rasism i ett eget
Instagraminlägg med en bild på landslaget när de slöt upp bakom Durmaz. På riddarparken i
Järfälla började matcherna med texten ”Fuck Rasism” för betona att rasismen har ingen plats i
ungdomarnas kommun.
Vid ett annat tillfälle var en äldre dam irriterad över att ungdomarna bar svenskaflaggan på sina
SWAT tröjor och menade att ungdomarna hissar stöd för rasism. Ungdomarna bjöd på en extra
CocaCola till damen.
Inför hundratals i publiken belönades SWATs ungdomsledare och trygghetsvärdarna med Järfälla
kommuns vapen för deras insatser.
SWAT-ungdomarna arbetade ideellt under alla de 17 matcherna. Järfälla kommun och
sommarjobbarna deltog under 15 matcher. Järfällahus och lokala Hyresgästföreningen deltog
under 3 matcher. En ordningsvakt var fascinerad av ungdomarnas engagemang och arbetsstruktur
därför valde han att jobba ideellt som SWATs egna ordningsvakt. Jocke prisades av kommunen för
sitt engagemang men även av SWAT ungdomarna med mycket kärlek, respekt och en SWAT keps.
Under midsommar uppstod problem med kättingen som lyfter den tunga skärmen.
För att säkerställa säkerheten och att visningen skulle sändas i tid utan problem jobbade
ungdomsledarna i övertid. Mohammad Morra vägrade ge upp och jobbade i 22 timmar. Aphram
Melki (C) berömde ungdomsledarna för den unika insatsen.
Emma Feldman, oppositionsråd (M) besökte verksamhet vid flera tillfällen och tog foto med
ungdomarna.
Emma spred mycket kärlek och glädje bland ungdomarna. Båda Emma och Aphram fick enorm
respekt av SWAT ungdomarna för att ha varit närvarande politiker.
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”Vi hade en liten
picknik där varje match
så jag pratade med de som
satt omkring oss.
Det var jättekul!” -Isil

”Det var en
riktig skön känsla.
Det var faktiskt magiskt.
Man såg vilken sammanhållning
det fanns i publiken. Jag lärde
känna massa grannar
runtomkring.” -Yunus

”Jag tyckte att det var bra
samarbete mellan vuxna och
ungdomarna. Ungdomarna hjälpte
till med arbetet. Det var faktiskt
jättekul att ha SWAT ungdomar!
Jag känner till Hyresgästföreningen
genom dem. ” -Charbel
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”Jag tycker
om ungdomarnas
engagemang och att
de verkligen brydde sig
om allt och alla.” -Jocke

”VM-sändningen har
gjort att jag har
lärt känna mina
grannar” -Pär

”Jag pratade med folk
från Syrien, Irak, svenskar…alla
pratade med varandra. Jag fick nya vänner
och Ali Al Djaber, som jag pratade med
mycket, är en omtänksam och ansvarsfull
människa. Jag sa till honom att
”Om du blir politiker, så kommer jag att
rösta på dig!” Han är min Obama
i Järfälla!” -Momodou
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Antal besökare till SWAT Instagram ökade under 2018 trots att fler unga lämnar
Instagram för nya appar. “SWAT.pm” fick
17.143 likes för 336 uppladade bilder. Året innan hade SWATs Instagram 9.395 likes.
Antal följare 31 december 2018 var 533 personer. Nedan är de sex bilder som fick flest
likes under 2018.
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ÅRETS FÖREBILD 2017
Zeljko Kranjec, chef för juridiska enheten på Hyresgästföreningen, blev vinnaren av utmärkelsen
”Årets förebild” som arrangeras avbarn- och ungdomsföreningen SWAT för att uppmärksamma
vuxna förebilder som jobbar för ungdomarnas rätt och inflytande.
Val av “Årets förebild” sker i demokratisk ordning under SWATsårsmöten där unga medlemmar
mellan 11 och 20 år röstar fram e n vuxen förebild av flera nominerade kandidater till utmärkelsen.
Zeljko valdes som årets förebild under årsmötet 13 jan 2018, f ör att han bidrog med stöd för
Järfällas ungdomar och spred positiv anda.

ETT SOCIALT ANSVAR
Många ungdomar upplever stress, ångest och svårigheter att hantera
vardagen.
Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under de senaste åren.
Trots att det finns tydliga symtom är det få ungdomar som får hjälp
eller ens bli lyssnade på, ett exempel är den unga förebilden Avicii som
lämnade världen under 2018, SWAT hyllade honom och alla andra
ungdomar som kämpar för sin rätt, sin existens och sin hälsa under VM
Sommar.
Vi på SWAT har valt att ta vårt sociala ansvar, att jobba med ett
ungdomsperspektiv och ta ett moraliskt ansvarstagande för att hjälpa
barn och ungdomar som har
det svårt.
Vi lyssnar på barnen och
ungdomarna. Idag är vi även
stolta sponsor till
KBS, patientföreningen
för kronisk blodsjukdom.
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Tack till...
Järfälla kommun, Upplands-Brohus, Hyresgästföreningen region Stockholm, Gålöstiftelsen,
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Trygghetsvärdarna AME, Järfälla fritidsgårdar, med
extra tack till Viksjöträffen och Utegruppen
Källtorpskolan i Järfälla
Satu, Niro, Aisraa, Lorén, Elin, Ruken, Cheima, Tomas och George
Råbyskolan i Upplands-Bro
Christer och Sabrina
Spontana Scandinavia AB, ICA Kvantum Kallhäll, Rotary Järfälla, Jakobsberg sporthall, Järfällahus
AB, Svenska kyrkan i Kallhäll, Frans Schartau Yrkeshögskola,, Järfälla FF, Frivilliga resursgruppen,
Coca-cola Sverige, Internationella engelska skolan, XXL Barkarby, Intersport Barkabry, Inet
Barkarby, Stora Coop Sundby park, Easy tryck, Källtorpsänglar,
Järfälla tidningen, Upplandsbro bladet, Mitt i Järfälla, P1, P3
Jocke Westman (ordningsvakt), Alexander Rajsic (Järfälla kommun),
Aphram Melki (C), Emma Feldtman (M), Håkan Örnelius (Upplands-Brohus)
Hyresgästföreningen region Stockholm
Annika Billström, Pierre Åneby, Roger Grönros, Ifeta Ahmic Cenanovic, Ali Khamis, Laila Ahmad,
Åsa Molin, Arijana Marjanovic, Annika Magnusson, Laila Attack, Cecilia Landmark,
Roz Sarban, Romiana Bikasha och Mohammad Morra

…för ert stöd, engagemang och bidrag under verksamhetsåret 2018.
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