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Forord;
Enslige mindreårige flyktninger kommer alene til Norge, de har ingen nære omsorgspersoner
rundt seg som kan gjøre de trygge. Frem til de får en eventuell oppholdstillatelse er det UDI
som har omsorgsansvaret. Disse barna blir systematisk diskriminert og får ikke samme
omsorg og ivaretagelse som andre barn i Norge. Enslige mindreårige flyktninger er den mest
sårbare gruppen flyktninger når det gjelder sosiokulturell mistilpasning og psykiske
problemer. Etter oppholdstillatelse bosettes de i botiltak rundt om i kommuner. De får
skolegang men opplever ofte sosial isolasjon og passivitet med få fritidstilbud i samvær med
Norske barn
I dette prosjektet ’’Idrett og integrasjon av unge flyktninger’’ har vi ønsket å være proaktive i
forhold til å få flyktninger og innvandrere inn i organisert idrett. Et mer mangfoldig samfunn
er grunnleggende sett positivt. Det er mer utviklende, mer variert, mer stimulerende og
utfordrende, og følges av større individuell kulturell frihet og egenart. Men det krever mye
av oss å skape et fungerende flerkulturelt samfunn. Det krever respekt og forståelse for
hverandre, men også noen felles møteplasser og verdier. Vi ønsket gjennom prosjektet å
bruke boksesporten som en slik felles møteplass.
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Prosjektgruppe;
Geir Vestvik; adjunkt med mangeårig arbeidserfaring i arbeid med ungdom med
adferdsproblematikk. Har nylig avlagt eksamen innen videreutdanning med tema; Barnevern
og minoriteter.
Ketil Hansen; sykepleier med lang erfaring fra psykiatrien. Jobbet mye med ungdom som har
tung atferdsproblematikk
Moses Srour ; kom som flyktning til Norge via Sverige fra Libanon. Moses har erfaring som
bokser og fungerer som hjelpetrener
Arvid Christiansen , mangeårig idrettsleder og medlem i TK
Prosjektet har vært et toårig prosjekt.
Vi ønsker sammen å takke ExtraStiftelsen for all støtte gjennom 2 år i form av økonomisk
støtte og ikke minst verdifulle innspill samt besøk gjennom prosjektperioden.
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Sammendrag
Enslige mindreårige flyktninger kommer alene til Norge. De er den mest sårbare gruppen
flyktninger når det gjelder sosiokulturell mistilpasning og psykiske problemer. I dette
prosjektet ‘’ Idrett og integrasjon av unge flyktninger’’ har vi ønsket å etablere et organisert
tilbud til denne gruppen i vår klubb. Vi har hatt flere målsetninger med prosjektet som i all
hovedsak har gått på integrering av den enkelte ungdom med flyktningebakgrunn, men også
mål som konkret har gått på klubbutvikling, utvikling av det flerkulturelle mangfold og
nyskapning i klubben. Dette har vært en utfordrende prosess, men også en meget god og
verdifull prosess for IF Tønsberg Kameratene. Vi har lært mye om problemstillingen og ikke
minst vår egen klubb. Prosjektperioden har vært morsom og full av gode opplevelser. Vi har
nå et forankret tilbud til barn og ungdom med flyktning og innvandrerbakgrunn. Klubben har
fått mye positiv omtale og gode relasjoner til kommunale tiltak for samme målgruppe. TK
boksing har hatt et tett samarbeid EMA hjem og Røde Kors institusjoner. Vi har hatt alt fra 2
til 8 deltagere på treningene. Over tid så har vi hatt mange gode tilbakemeldinger på
deltakerne. Bedret søvnmønster, økt konsentrasjon på skolen, bedret sosialt liv også utenfor
trenings situasjonene. Boksing har vist seg som et vellykket verktøy for å få kontakt med
målgruppen. Boksingen som muliggjør mye en til en kontakt, gir verdifull utvikling av
mentale ferdigheter samtidig som den frigjør aggresjon og frustrasjon i kontrollerte og
trygge omgivelser. Integrering av flyktninger og øvrig minoritetsungdom er krevende for
samfunnet og binder store ressurser. Integrerings- og inkluderingsarbeidet skal ikke, og kan
ikke, gjøres av myndighetene alene. Frivillige organisasjoner er viktige og nødvendige
bidragsytere når det gjelder å oppfylle målet om et inkluderende samfunn for alle, med gode
muligheter for deltakelse. ‘’Idrett og integrasjon av unge flyktninger’’ har vært et lite bidrag i
denne store samfunnsoppgaven. IF Tønsberg Kameratene er på mange måter en bedre
rustet klubb nå til å møte utfordringer relatert til integrasjon og sportslig arbeid. Tilbudet er
nå en integrert del av det daglige arbeidet i klubben.
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1.Bakgrunn for prosjektet/Målsetting

Gjennom flere års arbeid med barn med flyktningebakgrunn så IF Tønsberg kameratene
Boksing et behov for å gi de et mer organisert tilbud i klubben. Det er økt forståelse for
rollen lek og idrett kan spille i endringen av menneskers liv til det bedre, spesielt for barn og
ungdom. Idrett kan bygge selvtillit, samfunnsengasjement og broer mellom etniske og andre
ulikheter. IF Tønsberg Kameratene er inspirerte av arbeidet i England der boksingen har et
utstrakt samarbeid med offentlige myndigheter som politi og helse/sosialvesen. En rekke av
de største klubbene er stiftet av politiet og har heltidsansatte tidligere politifolk som trenere
og rådgivere. De jobber i lokalmiljøene i de store byene og rekrutterer medlemmer som et
tiltak for å holde ungdom borte fra gatene. Eksemplene på vellykkete integreringstiltak i
Norge er få og det var derfor vi satte i gang prosjektet.
I integrasjonsarbeidet er boksingen sentral og er en smeltedigel for ungdom fra forskjellige
miljø og bakgrunn. I TK boksing har vi ungdommer fra en rekke land på hver eneste trening.
Det å utvikle en bokser innebærer en helhetlig tilnærming der trener og kamerater fungerer
som positive rollemodeller og der energi kanaliseres bort fra destruktive handling til positiv
idrett.

Målsettingene for prosjektet;
Få ungdom med flyktning innvandrer bakgrunn mer aktivt med i klubben
Legge til rette for at ulike minoriteter kan delta aktivt i en positiv idrett som boksing
Utvikle det flerkulturelle perspektivet i vår egen klubb
Legge til rette for nyskapning basert på det kulturelle mangfold
Presentere oss for nye minoritetsgrupper som kommer til Tønsberg kommune
Styrke nåværende samarbeid innad i klubben og opprette nye samarbeidspartnere
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2.Prosjektets gjennomføring og metode

Vi startet umiddelbart med interne prosjektmøter i klubben og hadde en klar plan for de
ulike faktorene som måtte legges til rette for gjennomføring. Vi ryddet plass tidsmessig i
hallen for å etablere en liten treningsgruppe på formiddagene. Parallelt med dette
gjennomførte vi vinteren og våren 2011 møter med boliger for enslige mindreårige
flyktninger i Tønsberg, Stokke og Andebu kommuner. Vi rekrutterte ungdom innen
målgruppen som kunne starte i den første treningsgruppen. Samtidig gjennomførte vi
informasjonsmøter innad i klubben hvor vi redegjorde for prosjektet.
Etter oppstart av den første gruppen trente 5 ungdommer sammen med Geir de første 8
ukene hvor de ble innført i grunnleggende bokseferdigheter samt boksingens viktige verdier
som selvtillit, samarbeid, kommunikasjon, inkludering, disiplin, respekt og fair play. Oppstart
1 gruppe var i februar 2011.
Vi klarte å gjennomføre tiltakene i henhold til planlagte tidsplaner.
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3.Resultater og resultatvurdering

Prosjektet hadde 6 hovedmålsettinger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Få ungdom med flyktning/innvandrer bakgrunn mer aktivt med i klubben.
Legge til rette for at ulike minoriteter kan delta aktivt i positiv idrett
Utvide det flerkulturelle perspektivet i vår egen klubb
Legge til rette for nyskaping basert på det kulturelle mangfold
Presentere oss for nye minoritetsgrupper som kommer til Tønsberg kommune
Styrke nåværende samarbeid innad i klubben og opprette nye samarbeidspartnere

Kommentarer til hvert av målene.
Kommentarer til mål 1. Deltagerne ble rekruttert etter planen i samarbeid med kommunale
aktører som EMA-hjem og Røde kors. De har vært i hallen fra 2-5 ganger i uken med trening
og mat/ sosialt samvær. De har deltatt i dugnader i regi av klubben. De som selv ga uttrykk
for det ble fortløpende overført til vanlige treningspartier. Dette ble hele tiden gjort etter
individuell vurdering. Nye deltagere ble kontinuerlig tilført treningspartiene

Kommentar til mål 2. Bakgrunnen til deltagerne har vært fra en rekke minoriteter, Thailand,
Tsjetenia, Afghanistan, Iran. Det vi har vært veldig spent på er hvordan disse ville fungere i
henhold til hverandre. Dette har vært meget vellykket og vi har ikke opplevd negative
episoder i prosjektets levetid.

Kommentarer til mål 3. Gjennom eksponering for nye personer med annen kultur og
bakgrunn TKs medlemmer fått erfaring og kunnskap om dette. Kontakt etableres og
vennskap oppstår på tvers av religion Nasjonalitet og hudfarge. Det er nå etablert kontakter
ikke bare i treningstid men også overført i en del tilfelle til vennskap også utenfor trening.
Kommentar til mål 4. Nyskaping har skjedd i form av læring for de av oss som jobber tett på
prosjektdeltagerne. Vi har blant annet reflektert mye rundt videre drift av klubben. Skal vi bli
en klubb som formelt drifter et varig inkluderingsarbeid, ref gevinstrealisering. Prosjektet har
satt i gang en prosess som har endret klubben positivt. Vi er trygge på at TK har hatt stor
nytte av prosjektet.
Kommentar til mål 5. Vi har etablert kanaler til EMA-hjemmene i kommunen (kommunale
bofelles-skap for mindreårige) Samt Rødekors.
Kommentar til mål 6. En prosess er satt i gang innad i klubben med økt samarbeid på tvers av
gruppene. Dette er utløst av prosjektet.
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4 Oppsummering/Konklusjon/Videre planer

Prosjektet er gjennomført etter prosjektbeskrivelsen. Vi har fått positive svar på de
problemstillingene vi ønsket å belyse. Klubben har hatt meget positive erfaringer fra
prosjektet som har gjort det mulig å organisere arbeidet med å ha en plan for integrering i
klubben. Vi har nå et forankret tilbud til barn og ungdom med flyktning og
innvandrerbakgrunn. Klubben har fått mye positiv omtale og gode relasjoner til kommunale
tiltak for samme målgruppe og politi. Det har vært to meget positive år og vi har sammen
med ungdommene som har kommet til oss i prosjektperioden vokst som klubb og individer.
Spesielt gledelig har det vært å få konkrete tilbakemeldinger på hvordan enkelt deltagere
har åpnet seg opp, fått bedret søvnmønster, bedret sosialt liv og bedret funksjon på viktige
arenaer som skolen.

Geir i TK hallen februar 2011..
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