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Språkcafé, CISV Jönköping, 2017
Under sommaren när många andra ideella organisationer tar 
sommaruppehåll arrangerade CISV Jönköping ett språkcafé där nyanlända 
fick tillfälle att öva på sin svenska. Varje träff hade ett specifikt tema som 
sedan diskuterades över en kopp kaffe. Deltagarna i projektet fick en större 
förståelse för andra kulturer samtidigt som de lärde känna nya vänner. Detta 
projekt aktiverade dessutom några av CISV Jönköpings medlemmar och fick 
dem att bli mer aktiva i det lokala samhället samtidigt som flera människor 
upptäckte CISV som organisation.  
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Sommarlovsaktiviteter, CISV Jönköping, 2017
Förutom spårkcafét anordnade CISV Jönköping en rad olika aktiviteter för de 
barn som inte får chansen att göra så mycket på sommarlovet. Under 
träffarna fick de prova olika typer av aktiVarje träff hade ett specifikt tema som 
sedan diskuterades över en kopp kaffe. Deltagarna i projektet fick en större 
förståelse för andra kulturer samtidigt som de lärde känna nya vänner. Detta 
projekt aktiverade dessutom några av CISV Jönköpings medlemmar och fick 
dem att bli mer aktiva i det lokala samhället samtidigt som flera människor 
upptäckte CISV som organisation. 
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KIVI-projektet, CISV Jönköping, 2016-2017
Kulturutbyte, integration, vänskap och inkludering var ledorden i KIVI- 
projektet som syftade till att skapa en mötesplats dör nyanlända ungdomar 
och aktiva CISVare kunde mötas och lära av varandra. Projektet inleddes 
med ett helgläger och sedan hölls det regelbundna träffar. Under projektets 
tid hölls det många CISV-aktivter vilket uppskattades väldigt mycket. Detta 
var CISV Jönköpingsf första Mosaic-projekt och lokalföreningen såg många 
fördelar med att arrangera lokala projekt eftersom det dels gjorde CISV 
Jönköping mer synliga och dels för att det engagerade deras medlemmar.  
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Barnbygalan, CISV Stockholm 2016
Barnbygalan är en gammal tradition och arrangerades mellan 1969 och 1990 
för att sprida CISV:s budskap och efter mer än 20 års uppehåll var det dags 
att ta upp traditionen igen! CISV Stockholm anordnade en kväll på 
Oscarsteatern som sprudlade av CISV-anda, särskilt när teaterns 470 
besökare tillsammans klämde i och sjöng CISV sången tillsammans. Inför
galan syntes projektledaren Daniel i Nyhetsmorgon tillsammans med Louise 
Hoffsten vilket gjorde att intresset för CISV spred sig långt utanför teaterns 
dörrar. Ett perfekt sätt att göra CISV mer synligt.  
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Mötesplats, CISV Göteborg & CISV Mölndal, 2015-2017
Under hösten 2015 initierade CISV Göteborg & CISV Mölndal ett 
integrationsprojekt som syftade till att skapa en mötesplats mellan lokala 
ungdomar och nyanlända ungdomar. Inom ramen för projektet hölls det träffar 
varannan vecka. Då träffarna anordnades av olika personer i 
lokalföreningarna var variationen stor. Aktiviteterna innehöll alltifrån 
påsk-,halloween- och julpyssel till språkutbyten och samhällsdiskussioner. 
Projektet var tidsbegränsat till ett år men blev så lyckat att det att det 
mynnade ut i ytterligare ett Mosaic-projekt med samma syfte och format.. 
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Välgörenhetskonsert, CISV Strängnäs 2015

CISV Strängnäs anordnade en välgörenhetskonsert till förmån för 
nyanlända hösten 2015. Det blev en väldigt lyckad konsert 
och arrangörerna blev överväldigade av andras engagemang och 
vilja att bidra. Efter konserten tillsattes en arbetsgrupp som aktivt 
kommer att jobba med dem som har fått asyl för att hjälpa dem att 
integreras in i samhället. 
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Utmana vardagsrasismen, CISV Håbo, 2015
Inom ramarna för sitt Mosaic-projekt ville CISV Håbo öka medvetenheten om 
rasism i vardagen och identifiera rasism vi har runt omkring oss; i skolan, på 
fotbollsplanen, i sociala medier, på arbetsplatsen etc. Genom att anordna 
olika träffar gavs deltagarna i projektet möjlighet att diskutera kring hur man 
bäst kan stå upp mot den vardagliga rasismen och genom exempelvis samtal 
med förebilder inom temat inspirerades deltagarna också till att själva bli 
modigare världsmedborgare. 
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Veggi-utmaingen, CISV Håbo, 2014
Idén med Veggi-utmaningen var att inspirera människor till att våga prova nya 
maträtter istället för att bara fortsätta att laga samma rätter enligt gammal 
vana. Projektgruppen tog fram recept, anordnade matlagningskvällar och 
diskussioner kring temat. Utmaningen för de som deltog i projektet var att äta 
vegetarisk mat i två veckor. Syftet med detta var helt enkelt att presentera 
vegetarisk mat som ett lockande alternativ till kött. Projektet blev väldigt lyckat 
och såväl deltagarna som projektgruppen lärde sig mycket kring hållbar 
utveckling. 
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Tillsammans, CISV Malmö-Lund, 2008
CISV Malmö-Lund har tillsammans med Tamam drivit ett Mosaic-projekt där 
26 barn från olika delar av Malmö deltog på ett läger under en veckan. Målet 
med projektet var att integrera barn och unga med olika sociala bakgrunder 
och på så sätt öka acceptansen för varandras olikheter. Man arbetade 
kreativt med musik, konst, dans och teater och avslutade veckan med en 
uppvisningshow. Genom detta projekt, fick barnen uppleva en känsla av att 
vara betydelsefulla för gruppen, samtidigt som deras självförtroende och 
öppenhet stärktes.  


