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ENGAGERA DIG...
>o
 m du är lärare eller socialarbetare och vill
anordna ett lokalt evenemang med en person
som fungerar som förebild
> om du vill ställa upp som förebild
>e
 ller om du redan ansvarar för ett liknande
initiativ ...

Kontakta ditt nationella programkontor för Erasmus+ för att se vilka
möjligheter som finns: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
contact/national-agencies_sv

OM DU VILL VETA MER
> Förebilder ställer upp på frivillig basis

?

> Programkontoren för Erasmus+ kan
lokalanpassa initiativet
> Programkontoren för Erasmus+ kan använda
pengar från Erasmus+ för att bidra till
resekostnader och organisation av evenemang
som är kopplade till detta initiativ
> Personer som är förebilder kan delta vid
genomförandet av samarbetsprojekt som
stöds genom Erasmus+ programmet, även vid
ansökningar som lämnas in inom ramen för
Erasmus+ ansökningsomgångar (ec.europa.
eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/
calls_sv)

Initiativ som
stöds genom
Erasmus+

Tjeckien
har valt ut ”The Magnificent
Seven” – sju personer som
berättar sin historia i sociala
medier samt vid en rad
evenemang.
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I Frankrike genomfördes
ett pilotprojekt i Bordeaux
i slutet av 2017, där s.k.
Erasmus+-ambassadörer
för medborgarskap
valdes ut och utbildades
i innovativa metoder för
aktivt deltagande, som
skall främja kontakt med
elever och medlemmar i
idrottsklubbar och andra
föreningar.

NC-06-17-236-SV-N

I Grekland har initiativet prövats i
utsatta regioner. I september 2017
anordnades lokala evenemang
i Komotini och Ioannina, där
grundskole-, gymnasie- och
yrkeslärare samt potentiella
förebilder fick utbildning.

En förebild är …
>n
 ågon att se upp
till
>n
 ågon som föregår
med gott exempel
>n
 ågon som genom
sin egen erfarenhet
kan inspirera
ungdomar som
behöver vägledning

FÖREBILDER
finns överallt och inom alla yrken. Ibland
har dessa personer valt en ovanlig väg
för att finna sin livsuppgift. De har ofta
övervunnit stora hinder, vilket hjälpt dem
att växa och att klara av utmaningar.
Deras erfarenheter kan tjäna som
exempel för ungdomar som har svårt att
hitta sin plats i livet eller som frestas att
ta genvägar.
Förebilder inspirerar andra ...
> att växa och att ta ansvar för sina liv
> att engagera sig och att ifrågasätta sig
själva och sin plats i samhället

Varför behövs det
ett förebildsinitiativ?

När ojämlikheten och hotet från
våldsbejakande extremism ökar i
Europa är det viktigt att lyfta fram de gemensamma värden som
Europa står för – demokrati, solidaritet och respekt för mänskliga
rättigheter. Initiativet främjar social integration, interkulturell
förståelse och kritiskt tänkande. Genom att lyfta fram exempel
där gemensamma värderingar blivit en del av vardagen kan man
bidra till att bygga blomstrande, toleranta och humana samhällen
i Europa.

Initiativ som
stöds genom
Erasmus+
Det italienska
initiativet ”A model
to dream” inleddes i
april 2017. Det vill på
olika sätt förhindra
social uteslutning
bland ungdomar
för att undvika att
de radikaliseras.
Man presenterar
förebilder som kan ge
ungdomar inspiration
att förverkliga sina
drömmar. Under
2017 anordnades
två evenemang, ett i
Puglia om att övervinna
fruktan, och ett i
Milano om risken att
utsättas för våld och
radikalisering på nätet.

I PRAKTIKEN ...
EU-kommissionen har genom programmet
Erasmus+ upprättat ett nätverk där lokala
aktörer kan bjuda in personer som fungerar
som förebilder för att de ska kunna dela med
sig av sina erfarenheter till ungdomar och
motivera dem att ta itu med problem de möter i
vardagen.
Erasmus+ kontoren i programländerna kan
genomföra initiativet själva eller i samarbete
med lokala partners.
Målet är att fler personer som fungerar som
förebilder ska kunna träffa målgrupper i olika
sammanhang, utan att det är för dyrt eller
krångligt för deltagarna.

Under sommaren 2017 anordnades
evenemang även i östra Litauen, bl.a. i
Visaginas och Šalčininkai. Personer som
är förebilder berättade om vad de lärt sig
under svåra perioder i ungdomen, om hur
de valde yrke och om vad det betyder att
vara både litauisk medborgare och EUmedborgare.
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