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War Child, Scania och Södertälje kommun samarbetar i 
initiativ för nyanlända ungdomar 

Hjälporganisationen War Child har, tillsammans med Scania och Södertälje kommun, 
inlett ett unikt samarbete. Initiativet, som går under namnet Together, parar ihop 
medarbetare på Scania med nyanlända tonåringar. Samarbetet bygger på War Childs 
evidensbaserade metoder som fokuserar på psykosocialt stöd för barn och ungdomar.  

Södertälje kommun har under de senaste tio åren varit en av de kommuner som tagit emot 
flest flyktingar i landet. Idag har 53% av invånarna i kommunen utländsk bakgrund. Många 
barn och ungdomar som anlänt till Sverige sedan det rekordstora mottagandet av flyktingar 
hösten 2015 har tunga upplevelser från hemlandet, och i flera fall även från en svår flykt till 
Sverige. 

Nu har organisationen War Child, som har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med barn och 
unga som växer upp i krig eller på flykt, inlett ett innovativt trepartssamarbete med Scania 
och Södertälje kommun. Samarbetet syftar till att skapa kontaktytor mellan nyanlända 
ungdomar och medarbetare på Scania och målet är att ge ungdomarna viktig vuxenkontakt, 
breddade perspektiv och en ingång i såväl det svenska samhället som arbetslivet. Till grund 
för projektet ligger War Childs kreativa och engagerande psykosociala metoder som stöttar de 
unga i att bearbeta sina upplevelser, träna på struktur och samarbete. 

Under ett års tid kommer 20 ungdomar från Morabergs Studiecentrum få möjligheten att 
skapa relation med lika många mentorer från Scania. Mentorerna, som har gått en särskild 
utbildning arrangerad av War Child, kommer under året att träffa ungdomarna i grupp, i 
enskilda möten, på föreläsningar och under studiebesök. Många av tonåringarna, som alla har 
fått ansöka till initiativet, är ensamkommande och saknar genuin vuxenkontakt i det 
vardagliga livet. Många av mentorerna är själva svenskar som invandrat någon annanstans 
ifrån, eller vars familjer har rötter i andra länder.  

"Jag är själv invandrare från Nigeria och har lyckats i Sverige. Utifrån den erfarenheten kan 
jag hjälpa andra som är i samma situation som jag en gång var. Det kan vara krävande och 
utmanande men jag är taggad. Sverige har gett mig så mycket och det blir ett sätt att ge 
tillbaka, " säger Emmanuel Amadasun, mentor som jobbar på inköp på Scania. 

För Scania, som är kommunens största arbetsgivare med över 15 000 verksamma i Södertälje, 
är det en självklarhet att engagera sig lokalt.  

"Det är svårt att hitta gränsen var Södertälje slutar och Scania börjar, vi är så nära 
sammankopplade. Det känns därför väldigt rätt att vi går in i ett initiativ som berör frågor som 
är viktiga för Södertälje. Dessutom tycker vi att War Childs tillvägagångssätt matchar den 
styrka, det engagemang och i många fall de personliga erfarenheter som våra medarbetare 
har", säger Kent Conradsson, Scanias personaldirektör.   



Susanne Jedenborg, rektor på Morabergs Studiecentrum, där ungdomarna studerar säger "Det 
är en fantastisk chans för ungdomarna att få lära känna människor de haft liten möjlighet att 
träffa på annars. Det känns också tryggt att projektet bygger på War Childs metoder som bas, 
eftersom de är vana att arbeta med barn och tonåringar som bär på erfarenheter av krig och 
flykt" 

Det är första gången som ett företag tillsammans med War Child erbjuder sina medarbetare 
möjligheten att vara till stöd för ungdomar. Together är War Childs första projekt av sitt slag i 
Sverige och redan nu ser man intresse från många andra håll:   

"Vi är mycket stolta över det här projektet", säger War Childs Sverigechef Emilia Molin. "Att 
få skapa verklig samhällsnytta tillsammans med två så nytänkande partners som Scania och 
Södertälje kommun känns fantastiskt. Med gemensamma krafter tar vi vara på ungdomarnas 
potential och kraft så att de hittar in i samhället och går en positiv framtid till mötes. Det är 
CSR i sin allra bästa och mest engagerande form." 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners 
och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2017 levererade vi 82 
500 lastbilar, 8 300 bussar samt 8 500 industri- och marinmotorer till våra kunder. 
Nettoomsättningen uppgick till nästan 120 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var 
tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har 
cirka 49 300 medarbetare. Scania är en del av Volkswagen Truck & Bus GmbH. För mer 
information besök: www.scania.com. 

Södertälje kommun är Sveriges tjugonde största kommun. Här bor cirka 96 000 personer. I 
kommunen arbetar 6 000 medarbetare i en stor organisation med både förvaltningar och 
bolag. Södertäljes skolor har förbättrat sina resultat sju år i rad tack vare ett systematiskt 
kvalitetsarbete som genomsyrar all undervisning. Morabergs studiecentrum är en av 
gymnasieskolorna i Södertälje. Här studerar elever för att få behörighet till yrkesprogram, 
högskoleförberedande gymnasieprogram, annan utbildning eller för att gå vidare till 
arbetsmarknaden. 

War Child stöttar barn i krig i 14 krigshärjade länder. 2016 nådde våra insatser över 380 000 
barn. Vi är stora i världen, men nya i Sverige. War Child erbjuder psykosocialt stöd, skydd 
och undervisning. Vi ger barnen verktyg att hitta sin egen kraft och att återfå tron på 
framtiden. Vi har 90-konto och samarbetar med bland andra IKEA Foundation, Drottning 
Silvias Stiftelse CATCH, H&M Foundation och Scania. War Child Sweden har på kort tid 
etablerat sig som en av de mest innovativa hjälporganisationerna i Sverige. När andra vänder 
sig till 45+ fokuserar War Child på att fånga unga människors omvärldsengagemang. Läs mer 
om oss här. 
  
Kontaktuppgifter: 

Kontakt War Child Sweden: Emilia Molin, generalsekreterare. 
email: emilia.molin@warchild.se, tel: 070-9210488 
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Kontakt Scania: Karin Hallstan, PR-ansvarig på Scania.  
email: karin.hallstan@scania.com, tel: 076-8428104 

Kontakt Södertälje kommun: Susanne Jedenborg, rektor Morabergs studiecentrum 
email: susanne.jedenborg@sodertalje.se, tel: 076-6481183 
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