
 
 

Verksamhetsberättelse 2016 
Det övergripande målet med Lyssnare Utan Gränsers verksamhet är att ge så många som möjligt tillgång 

till människor som kan lyssna väl i syfte att hjälpa varandra att förverkliga sin fulla potential, i Sverige och 

i andra länder.  

 

Vi har många projekt och verksamheter på gång och ännu inte så stora resurser att förverkliga allt. 

Styrelsen fick därför fria händer att prioritera utifrån vilka ekonomiska och mänskliga resurser som finns 

tillgängliga. 

Malmö  

Tisdagskvällar - Introduktioner, Fortsättnings- och ledarkurser, Arbetskvällar  

Under våren 2016 avslutade Amelie Andersson en fortsättningskurs för medlemmar. Cecilia Widén höll 

en introduktionskurs för intresserade medlemmar. Under hösten har Cecilia och Fredrik hållit 

tisdagsträffar kring jämställdhetsutbildningar i Namibia, Afghanistan och Sverige.  

 

Vi har under året inte prioriterat att hålla några helgkurser. 

Stöd & matchning 

Sedan hösten 2015 tillhandahåller Lyssnare Utan Gränser Arbetsförmedlingens tjänst Stöd & matchning till 

arbetssökande i Malmö. Vi erbjuder deltagarna seminarier, rådgivning och praktisk hjälp med CV, 

intervjuträning och liknande som stöd i deras arbetssökande. Syftet är att testa vad konstruktivt lyssnande 

kan tillföra i en tjänst som denna. Vi introducerar vår samtalsmetod som ett sätt att sätta och uppnå egna 

mål, överkomma hinder och besvikelser samt upprätthålla motivation. 

 

Under 2016 har vi avslutat samarbetet med All Competence AB och istället blivit underleverantör till 

Furuboda, som liksom oss är en ideell förening och som har avtal med Arbetsförmedlingen. Samarbetet 

fungerar mycket bra. Vi har flyttat verksamheten från Östra Förstadsgatan till Porslinsgatan och sedan 

landat i Rosengårds Folkets Hus på Wachtmeisters väg. 

 

Integration 

Vi har fortsatt vårt engagemang för nyanländas situation och bland annat varit ute på boenden och pratat 

med unga nyanlända kring deras situation och deras rättigheter. 

 



Samtalens hus 

Vi har under året haft hjälp av CoDesign-studenter från Malmö Högskola för att slipa på våra tankar 

kring ett samtalens hus. Resultatet presenterar de på Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=TzTii0jxlVs&feature=youtu.be  

 

Internationella verksamheter 

I samarbete med ABF Malmö, Olof Palme International Centre (OPC) och Pots of Hope startade vi 2016 

i Kamanjab, Namibia, ett projekt för kvinnors och barns rättigheter. Vi har under året förmedlat 

ekonomiska resurser från OPC, stöttat den lokala projektledningen att planera, genomföra och rapportera 

utbildningar och samtal bland kvinnor, män och barn, samt utbildat Pots of Hopes volontärer och 

utbildare på plats i Namibia. Vi har också deltagit i OPCs nätverksträff med andra projekt i Namibia.  

 

För vår verksamhet i Afghanistan har vi under året fått in och fått beviljat medel från Forum Syd. 

Projektet där är för kvinnors rättigheter och genomförs i samarbete med Shuhada Organization. Påbörjas 

i början av 2017. 

 

Vi har ännu inte lyckats säkra medel för att fördjupa vårt samarbete med Geesdiir Foundation i 

Mogadishu, Somalia, och Trauma Centre for African Women, Nairobi, Kenya, med syfte att främja 

kvinnors rättigheter i Somalia och bland somalier i Kenya. 

 

I slutet av året fick förening i uppdrag av IOGt-rörelsen att skriva Gender In A Bottle, en manual för att 

arbeta med jämställdhet och alkohol i lokala utvecklingsprojekt runtom i världen. Manualen ska vara 

färdig under 2017. 

 

Volontärarbete 

Vi hade två volontärer på plats hos Pots of Hope i Namibia under 2016. Styrelsens medlemmar har lagt 

volontärarbete på våra olika verksamheter. I övrigt har vi inte fått igång någon volontärverksamhet än. 

 

Samarbeten 

Lyssnare Utan Gränser har under året att samarbetat med Olof Palme International Center, ABF Malmö, 

Forum Syd, Ensamkommandes förbund i Malmö, Arbetsförmedlingen, IOGT-rörelsen, Malmö Ideella 

föreningars Paraplyorganisation och KompetensCenter Idéburna Malmö, samt Pots of Hope i Namibia 

och Shuhada Organization i Afghanistan, Geesdiir Foundation i Somalia och Trauma Centre for African 

Women i Kenya. 

 

 

Ekonomi 

Föreningens intäkter har under året kommit från Stöd & matchning, som möjliggjort några 

deltidsanställningar, från gåvor, som kommer att utgöra egenfinansieringen i våra internationella projekt 

https://www.youtube.com/watch?v=TzTii0jxlVs&feature=youtu.be


från utbildningar som vi sålt till andra myndigheter och organisationer, samt projektmedel från Olof 

Palme International Center via vårt samarbete med ABF Malmö. 

 

 

 

För styrelsen 

 

 

 

 

________________________    

Fredrik Eklöf, ordf     


