LANSERING AV ETT EUROPEISKT FORSKNINGSSAMARBETE

ETT FÖRSTÄRKT STÖD OCH FOKUS PÅ UNGA OMSORGSGIVARE
MED MINORITETS- OCH/ELLER UTLÄNDSK BAKGRUND I EUROPA

“Unga omsorgsgivare, med minoritets- och/eller utländsk bakgrund: Hinder och möjligheter för utbildning och
anställning”
Unga omsorgsgivare med minoritets- och/eller utländsk bakgrund (BME) har i delar av Europa varit föremål
för såväl rättsliga som pedagogiska frågor och insatser under en längre tid. Trots detta så förefaller de att
bli en av de mest marginaliserade grupperna i Europa sett ur ett socioekonomiskt perspektiv. I förlängningen
har denna pågående marginalisering och utanförskap lett till en mycket negativ inverkan på målgruppens
personliga och professionella utveckling.
I berättelser från målgruppen lyfts även ett annat perspektiv fram, nämligen att omsorgsgivandet vid ung
ålder ibland kan bidra till positiva erfarenheter såsom en utveckling av praktiska färdigheter som ansvarstagande, empati och ett stärkt självförtroende.
I utvecklingsarbetet med syfte att förbättra situationen för unga omsorgsgivare med minoritets- och/eller
utländsk bakgrund krävs en sektorsövergripande samverkan och kunskapsutbyte, ett innovativt förhållningssätt men framförallt ökat fokus och medvetenhet kring målgruppen.
Slutsatser ovan är viktiga fynd i rapporten Unga omsorgsgivare, med minoritets- och/eller utländsk bakgrund: Hinder och möjligheter för utbildning och anställning (originaltitel: Unlocking the potential of young
Black and Minority Ethnic young Carers in Europe: Young Black and Minority Ethnic Carers: Barriers and
Opportunities for Employment and Education) som släpps och publiceras idag inom ramen för ett Erasmus+
KA2 finansierat EU-projekt med titeln ”Care 2 Work”. Rapporten kommer officiellt att lanseras vid en internationell konferens “Barriers Understood”- Young BME Carers in Europe onsdagen den 10:e februari I Carpi,
Italien, arrangerat av Anziani e Non Solo. Rapporten i sig vilar på en brukarstyrd kvalitativ forskningsansats
och har genomförts tillsammans med unga omsorgsgivare (med minoritets- och/eller utländsk bakgrund)
och professionella i fyra Europeiska partnerländer. Resultaten från rapporten kommer att vara vägledande i
projektets andra del vars mål är att skapa en utbildning med syftet att synliggöra och stärka de färdigheter
och positiva erfarenheter som målgruppen har valt att arbeta vidare med. Den färdigställda utbildningen
kommer i sin tur att rikta sig till unga omsorgsgivare samt yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete möter
målgruppen.
Theo Gavrielides – projektledare och huvudansvarig vid IARS and C2W: “Den här rapporten representerar vårt
första försök att skapa en kunskapsbas innan vi går vidare med utformningen och vägledningen av verktyg att
stärka vår målgrupp för C2W. Rapportens resultat bekräftar att vi är på rätt spår och att det vi gör är ändamålsenligt. . Vi hoppas att detta kommer att göra en skillnad i unga omsorgsgivares liv.”
Care2Works syfte är att motverka de negativa konsekvenser som unga omsorgsgivare med minoritets- och/eller utländsk bakgrund möter och har erfarenhet av. Bortsett från Storbritannien är övriga partnerländer och samverkanspartners Anziani e Non Solo (Italien), Nationellt kompetenscentrum anhöriga/Linnéuniversitetet (Sverige) och KMOP
(Grekland). Ledande part är Storbritannien under ledning av IARS International Institute. Projektets hemsida finner du
här: WWW.CARE2WORK.ORG

Stephen Greene – grundare av RockCorps och National Citizen Service Trust Chair: “Care2Work ger oss en
första vägledning i hur vi ska kunna lyfta fram, stödja och frigöra potential hos unga BME omsorgsgivare. Till att
börja med måste vi visa på utmaningarna unga BME omsorgsgivare ställs inför för att sedan ge dem verktygen att
förbättra sin framtid. Detta genom stödgrupper och förstärkt förmåga hos NGO´s som har ett fokus inom detta
område. Slutligen, att ge dem möjlighet till sysselsättning, utbildning eller praktik”.

TILL REDAKTÖRER
o Rapporten i sin helhet “Young Black and Minority Ethnic Carers”: Barriers and Opportunities for Employment and Education, kommer att vara tillgänglig här http://www.care2work.org/reports-e-book/
o Ladda ner den engelska rapporten “Barriers and Needs of Young Carers in the UK”
http://www.care2work.org/wp-content/uploads/2016/01/Cover_report_care2work-UK.pdf
o Varje partnerland har utarbetat en nationell rapport på respektive språk med hänsyn taget till den lokala
kontexten (i denna rapport finns även en ”Executive summary” på engelska)
o Vill du veta mer om Care2Work-programmet eller anmäla intresse för att delta i aktiviteter kan du trycka
här eller kan du kontakta ansvarig Dr. Theo Gavrielides T.Gavrielides@iars.org.uk
o Care2Work medfinansieras av Erasmus+ enligt avtal 2014-2-UK205-011967
o Prenumerera på våra nyhetsbrev och få regelbundna nyheter och uppdateringar
http://www.care2work.org
o Dela med dig av egna bloggar, nyheter eller händelser http://www.care2work.org/contacts
o Följ oss på Twitter #care2work
För mer information kan du även kontakta Eva Nordqvist
eva.nordqvist@anhoriga.se ansvarig på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).
ABOUT THE IARS INTERNATIONAL INSTITUTE

The IARS International Institute är en brukarfokuserad och brukarstyrd organisation med
uppdraget att erbjuda alla en chans att skapa ett tryggare, rättvisare och ett mer inkluderande samhälle. Institutet har över de senaste 10 åren erbjudit utbildning på avancerad
nivå, forskning, politisk och nätverksbyggande tjänster av såväl lokal som nationell och
internationell betydelse, i värdsklass. Vårt fokus är att ge makt till marginaliserade grupper
i samhället genom att arbeta tillsammans med målgruppen och att tillsammans främja
organisationers möjlighet att nå, mäta och följa upp deras sociala påverkansarbete. IARS
arbetar även inom områden som internationell straffrätt, reparativ rättvisa, mänskliga rättigheter och integration, medborgarskap samt offentlig service och brukarstyrd forskning.
För ytterligare information se även www.iars.org.uk.
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