
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2015 

Introduktion 
 
Under 2015 har Lyssnare Utan Gränser tagit många viktiga steg för att ge fler människor 
möjlighet att utveckla sig själva och andra. Vi har haft verksamhet i Malmö, Stockholm, 
Windhoek och Kamanjab i Namibia samt Kabul i Afghanistan. 
 
Verksamhetsberättelsen har dessa rubriker: 

Aktiviteter Sverige 
Tisdagskvällar 
Helgkurser 
Studentmässa 
Stockholm 
Utbildning ABF 
Kommunikation 
Stöd & matchning - Ali 
Styrelsen 

Namibia: Children’s & Women’s Rights in Rural Kamanjab 
Afghanistan: Gender Listening Project 
Medlemmar 

 

Aktiviteter Sverige 

Tisdagskvällar 
 
Tisdagkvällar har varit fast aktivitetskväll i Malmö med aktiviteter varje vecka på rullande 
schema.  Fram till april månad hade vi träffar i Hassela Helplines lokaler på Jörgen 
Ankersgatan 12, därefter har vi haft alla träffar på Minc, Anckargripsgatan 3. 
 
Introduktioner i Konstruktivt Lyssnande har hållits var fjärde vecka, då nya har kommit och 
provat på metoden samt fått en inblick i föreningen. Även endel etablerade medlemmar har 
deltagit vid dessa träffar vilket har ökat förutsättningarna att skapa trygghet vid träffarna.  Vi 
har fortsatt haft deltagare med mycket blandade åldrar, språk, livserfarenhet och bakgrund. 
Tex har vi haft deltagare med ursprung från Afghanistan, Egyptien, Finland, Iran, Japan, 
Pakistan, Ryssland, Somalia, Syrien och Vitryssland. 
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En introduktion hölls i samarbete med Kajsa Högfeldt från Tillsammans för Burlöv 
(www.facebook.com/TillsammansförBurlöv601921963238954/?fref=ts ) då vi bjöd in 
intresserade från Tillsammansskapen i Skåne. 
 
Vid en introduktion hade vi med redaktör Charles L Massaquoi från Nord African News 
(www.manews.net). 
 
Fortsättningskursen, Konstruktivt Lyssnande och Ledarskap, har Amelie Andersson hållit 
varannan vecka med Ariella Percat som assistent vid tio tillfällen. Vi har varit åtta deltagare 
(förutom ledarna) och haft ett genomsnittligt deltagande med ca fyra personer per träff. 
 
Arbetsträffarna som är öppna för medlemmar, har varit planerade var fjärde tisdag.  Amelie 
Andersson och/eller Fredrik Eklöf har lett träffarna och har tillsammans med deltagare 
arbetat med praktiska göromål i föreningen. Det har bla varit att arbeta med hemsida, 
Facebooksida, planera och förbereda aktiviteter samt att ha konstruktiva samtal. 

Helgkurser 
 
Under året har föreningen arrangerat en helgkurs i Konstruktivt Lyssnande med  tio deltagare 
som Amelie Andersson lett med Fredrik Eklöf som assistent. Den var öppen för personer som 
varit på introduktioner och velat lära sig mer men inte haft möjlighet att delta i 
fortsättningskursen. Workshopen hölls på Minc från fredag 18:0020:30 till lördag 9:0015:30.  

Studentmässa 
 
Cecilia Widén och Mariam Ismail Daoud representerade föreningen på föreningsmässa för 
studenter på Malmö Högskola. Det skapade intresse hos flera studenter, särskilt studenter 
från andra länder, som sedan kom på våra introduktioner.  

Stockholm  
 
Vi har fått ett par medlemmar i Stockholm som ville lära sig mer och ge sina vänner och bekanta 
chans att bekanta sig med vår samtalsmetod.  Vi höll därför under hösten ett par uppskattade 
introduktioner. 

Utbildning ABF 
 
Lyssnare Utan Gränser har ett avtal med ABF Malmö om att utbilda deras personal i 
inkluderande bemötande. Pga byte av verksamhetschef hos ABF Malmö har detta uppdrag 
skjutits på till 2016. 

Kommunikation 
 
Vi har under året använt Facebook som främsta kommunikationskanal med medlemmar och 
intresserade i Sverige, Afghanistan och Namibia. Vi har också uppdaterat vårt hemsida med 
nyheter men inte lika frekvent.  
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Stöd & matchning  Ali 
 
Under sommaren och hösten startade vi upp Stöd & matchning, en tjänst som 
Arbetsförmedlingen handlar upp för arbetssökande. Verksamheten kom igång så smått i oktober. 
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. Eventuellt överskott ska 
användas för att vidareutveckla denna och andra verksamheter inom Lyssnare Utan Gränser.  

Styrelsen 
 
Styrelsen har under året haft styrelsemöten 5 maj, 2 juni, 29 sep och 15 dec, samt ett par möten 
med gamla styrelsen under januari-april. 

Namibia: Children’s & Women’s Rights in Rural Kamanjab 
 
Sedan 2012 har vi haft kontakt med föreningen Pots of Hope i Kamanjab, Namibia. I samarbete 
med ABF Malmö har vi sökt medel för att utveckla ett samarbete med Pots of Hope. Vi fick 
medel för en förstudie från Olof Palme International Center (OPC).  
 
I april åkte Lyssnare Utan Gränser ner till Namibia för en förstudie. I huvudstaden Windhoek 
besökte vi tillsammans ett antal organisationer som arbetar med kvinnors eller barns 
rättigheter. Sedan åkte vi upp till Kamanjab, en liten fattig ort i norra Namibia, där Pots of 
Hope verkar. I maj deltog vi på ett programmöte med OPC och Pots of Hope, också det i 
Namibia.  
 
Förstudien resulterade i en projektansökan som Lyssnare Utan Gränser skrev tillsammans 
med Pots of Hope och som ABF Malmö skickade in till OPC för ett flerårigt projekt med start 
2016. 

Afghanistan: Gender Listening Project 
 
Lyssnare utan gränsers (LuG) Ali Salehi introducerade föreningen för Shuhada Organization 
(SO), en av Afghanistans största och mest väletablerade biståndsorganisationer. Det 
resulterade i ett påbörjat samarbete och att Amelie Andersson och Fredrik Eklöf genomförde 
en förstudie i Kabul under två veckor i augusti. I förstudien ingick en workshop på sju dagar 
för studenter, lärare och representanter för ideella organisationer som hölls på Goharshad 
Institute for Higher Education. Förstudien innehöll också att kartlägga olika möjligheter till 
samarbeten med ideella organisationer. 
 
LuG och SO fortsatte att samarbeta via Skype och planera för ett långsiktigt arbete med att 
implementera lyssnarmetoden i arbetet för fred och mänskliga rättigheter. SO har lång och 
gedigen erfarenhet av att nå människor från utsatta grupper och också av att arbeta utifrån 
olika metoder. De såg i förstudien att LuG:s tillvägagångssätt gjorde ämnena personligt 
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releanta för deltagarna på ett sätt som gjorde dem mer engagerade för att situationen ska 
förändras. 
 
LuG och SO har ansökt om ekonomiska medel för ett tvåårigt projekt med start i maj 2016 som 
går ut på att kvinnor och män ska få en bättre förståelse för kvinnors rättigheter på en 
personlig och praktisk nivå så att de bättre kan utöva och förespråka kvinnors rättigheter. 
Afghanska studenter, lärare och representanter från ideella organisationer ska utbildas i 
lyssnarverktygen, ledarskap och kvinnors rättigheter. Dessa ska sedan hålla workshops för 
kvinnor och män om kvinnors rättigheter. 

Medlemmar 
 
Vi var i slutet av december 45 medlemmar vilket är en ökning från 2014 med 29 personer. 
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