
ORGANISATIONER behöver alltid nya frivilliga. Ni 
har väl lyft fram mångkulturell rekrytering av frivilli-
ga? Cirka fem procent av vår befolkning är invandrare 
som talar ett främmande språk, vilket innebär många 
potentiella frivilliga. Att arbeta tillsammans breddar 
kompetensen både inom organisationen och i hela 
samhället. Den kunskap och erfarenhet som inflyttade 
personer besitter kan användas inom hela samfundet. 

VARJE människa är en unik resurs och kan samtidigt 
fungera som budbärare mellan olika kulturer. Ju fler 
människor med olika bakgrund som deltar i frivillig-
verksamheten, desto bättre arbete kan de utföra till-
sammans. En mångkulturell organisation har en bre-
dare målgrupp, eftersom fler kan identifiera sig med 
de frivilliga. När frivilliga med olika bakgrund deltar blir 
organisationen starkare och har bättre förutsättningar 
att identifiera människors olika behov och utveckla sin 
verksamhet.

ALLA människor har samma rätt att delta och utveck-
las. Meningsfulla fritidsaktiviteter ökar välbefinnan-
det och via frivilligverksamheten får man nya vänner, 
något givande att göra och en möjlighet att uppleva 
gemenskap och tillhörighet.

Tips för mångkulturell rekrytering 
av frivilliga

SUPPORTED BY RAY

DAVIS GUYA 
(Sydsudan), 
erfarenhetsutbildare, 
Vasa yrkeshögskola, Action-
projektet i Kyroland

“När jag arbetar som frivillig 
erfarenhetsutbildare lyssnar 
människor på mig och jag 
upplever att det jag säger har 
betydelse. Frivilligverksamheten är 
givande för både mig själv och andra och 
samtidigt får jag hjälpa människor. Det är lättare 
för människor att ta kontakt med mig när de har sett 
att jag är med i frivilligverksamheten och hört att jag kan 
finska.”

ZAKERA QASEM 
(Afghanistan), 
frivillig i jourgruppen 
för första hjälpen, Röda 
Korsets avdelning 
i Sonkajärvi 

“Jag är frivillig i jourgruppen 
för första hjälpen. När jag 
har på mig Röda Korsets väst 
upplever jag att jag får en annan 
roll, som frivillig och hjälpare, och 
inte bara är flykting i andras ögon. Det har gjort 
mig modigare och fått mig att tro på mina förmågor. 
Även färdigheterna i finska och de färdigheter som behövs 
i en hjälpsituation har utvecklats.” FOTO: MAURI HEISKANEN

HUR kan vi nå invandrarna och få dem att aktivt delta 
som frivilliga? Det är bra att ibland betrakta verk-
samheten ur en utomståendes perspektiv. Vad skulle 
kunna intressera nykomlingar? Är vi öppna och intres-
serade av olika människor och olika sätt att arbeta? 
Vill vi kanske göra precis som vi alltid har gjort, för att 
det är enklast? Har vår verksamhet förändrats och 
blivit något som bara en liten utvald grupp sysselsät-
ter sig med, där alla nykomlingar känns störande? Fhj, 
vapepa och IHL – förkortningar kan vara behändiga 
men även stänga ute nykomlingar, om de är svåra att 
förstå.

VERKSAMHETSGRUPPERNA för frivilliga visar genom 
sitt uppträdande och sina tillvägagångssätt om nya 
medlemmar är välkomna.  Om välkomsthälsningen 
kombineras med ett äkta, vänligt leende är rekryte-
ringen redan nästan klar och den nya medlemmen blir 
intresserad av gruppen. 

NEDAN hittar du tips för mångkulturell rekrytering av 
frivilliga. Vi hoppas att ni med hjälp av tipsen får in 
många frivilliga med olika bakgrund i er verksamhet!



VI FÖRSÖKER nå en brokig skara frivilliga där 
det ingår människor från olika länder, kulturer 
och med olika bakgrund. Vi är öppna om detta 
mål och informerar om det.

DE FRIVILLIGA som redan deltar i vår verk-
samhet är förtrogna med målen och öppna 
och positivt inställda till att frivilliga med olika 
bakgrund kommer med. Vi tillhandahåller 
jämlikhetsutbildning för alla som deltar i vår 
verksamhet.

VI BILDAR nätverk på orten med aktörer som 
har invandrare i sin verksamhet och informerar 
dessa om vår frivilligverksamhet. Tillsammans 
med dessa aktörer planerar vi gemensamma 
aktiviteter och evenemang. 

VI PRESENTERAR vår verksamhet för nyckelper-
soner inom invandrarföreningarna så att de 
kan berätta om oss och våra möjligheter för 
frivilliga eller bjuda in oss till sina egna evene-
mang så att vi får berätta mer.

VI GÖR reklam för vår frivilligverksamhet och 
delar ut broschyrer till bland annat kulturcen-
tra, mångkulturella centra, internationella mö-
tesplatser, ungdomsgårdar, bibliotek, etniska 
butiker och läroanstalter som erbjuder språk-
kurser i finska. Vi delar även ut broschyrer till 
myndigheter där invandrare uträttar ärenden, 
såsom arbetskraftsbyråer, stadens/kommunens 
utlänningsbyrå, ställen som tillhandahåller 
tjänster för invandrare eller polisinrättningen.

VI BERÄTTAR om vår organisations verksamhet 
och möjligheterna för frivilliga vid evenemang 
där invandrare deltar. När vi håller presentatio-
ner ber vi någon med invandrarbakgrund som 
redan deltar i vår verksamhet att komma med 
och berätta om sina egna erfarenheter.

UNDER VÅRA presentationer och i våra bro-
schyrer framhåller vi tydligt att man klarar sig 
inom frivilligverksamheten även om man inte 
talar flytande finska/svenska. Vi betonar att 
frivilligverksamheten bidrar till att utveckla 
språket.

VÅRA UPPGIFTER för frivilliga är avgränsade i 
tydliga paket. Vi erbjuder uppgifter av alla slag: 
färdiga, enkla uppgiftshelheter som passar 
också dem som har mycket annat att göra 
samt uppgifter där den frivilliga själv kan på-
verka verksamhetens innehåll. Vi har klassifice-
rat frivilliguppgifterna enligt den språkkunskap 
som krävs och vi bidrar med stöd i situationer 
där den frivilliga inte talar språket flytande.

DET VIKTIGASTE ORDET VID EN MÅNGKULTURELL REKRYTERING ÄR VÄLKOMMEN!

VI HAR också verksamhet i bostadsområden 
där det bor många invandrare.

NÄR VI berättar för en ny frivillig om vår orga-
nisations bakgrund och principer använder vi 
klarspråk som är lätt att förstå.

NÄR EN ny frivillig kommer med i vår verksam-
het utser vi en fadder som hjälper honom eller 
henne att förstå diskussionen och diskussio-
nens bakgrund. Faddern har genomgått en ut-
bildning som har förberett honom eller henne 
inför uppgiften och tar personligen emot den 
nya frivilliga.

VI UPPRÄTTHÅLLER nykomlingens intresse för 
verksamheten: vi ringer upp efter det första 
mötet och säkerställer att han eller hon har 
förstått det vi diskuterade och vet vad som 
ska hända härnäst. Vid behov gör vi upp en 
individuell frivilligplan, där vi antecknar verk-
samhetsmöjligheterna och målen.

VI PRESENTERAR försäkringsärenden som gäller 
vår organisation för de frivilliga samt principer-
na för kostnadsersättningar, t.ex. ersättning 
för rese- eller telefonkostnader, på klarspråk 
som är lätt att förstå.

VI INFORMERAR de frivilliga om utbildnings-
möjligheterna inom vår organisation samt om 
innehållet i utbildningarna och eventuella kost-
nader på ett lättförståeligt och tydligt språk.

VÅRA BROSCHYRER och webbsidor är skrivna på 
klarspråk och/eller flera olika språk. Vi tar hänsyn 
till åtminstone de vanligaste språken i vårt verk-
samhetsområde (bl.a. ryska, estniska, somaliska, 
engelska, arabiska). Våra broschyrer och webb-
sidor är visuella. På bilderna syns många olika 
typer av människor med olika bakgrund. På våra 
webbsidor finns en intervju med en invandrare 
som deltar i vår verksamhet. I intervjun berättar 
han/hon om vad organisations- och frivilligverk-
samheten har gett honom/henne.

VI ORDNAR utbildning för frivilliguppgifter på 
till exempel klarspråk eller engelska. Detta 
gäller i synnerhet grundkurserna.

NÄR VI presenterar vår verksamhet framhäver 
vi att frivilligverksamhet inom organisationer 
utvidgar nätverket när man söker nya vänner 
eller en arbetsplats, ger erfarenhet av orga-
nisationsverksamhet, till exempel vad gäller 
mötespraxis eller verksamhetens organisation, 
gör deltagarens meritförteckning mer värde-
full, ger bättre självkänsla, utvecklar färdighe-
terna i finska/svenska o.s.v.
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