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Vi skriver med anledning av att Näktergalen Växjö inte får fortsatt finansiering till verksamheten.
Vi vill inte att 7 års gott samarbete för ” barnets bästa” ska upphöra. Vi ser Näktergalen som ett
vaccin mot socialt utanförskap, där Växjö är en stolt partner som tillhör ett internationellt välkänt
nätverk, där Malmös Näktergal står förebild för 24 städer i Europa.
Skolan är i stort behov av samarbetspartners för att positivt främja barns utveckling och hälsa.
I skolans uppdrag ingår att levandegöra Barnkonventionen. Näktergalen Växjö har varit en viktig
aktör i detta arbete och har stor betydelse för skolornas värdegrundsarbete.
Näktergalen verkar för att skapa mötesplatser, främja interkulturell förståelse och ge stöd åt alla
insatser som ökar människors integration.
Den glädje Näktergalsbarnen visat över att ha en egen mentor under dessa år går inte att ta miste
om. De har varit i centrum för någon annans uppmärksamhet vilket påverkat dem både i och
utanför skolan. För de barn som kommer från stora familjer har möjligheten att släppa ansvaret
för syskon och vuxenuppgifter varit en viktig ”frizon”.
När andelen män på högskolor minskar drastiskt kan mentorn även vara en viktig förebild för
pojkarna i skolan att satsa på sina studier. För många föräldrar har mentorn varit en
integrationsnyckel, inte sällan den första svensk som de fått en relation till, en som har inspirerat
dem och stärkt dem i föräldrarollen men även hjälpt till med vardagliga aktiviteter som t ex att
översätta brev från myndigheter, ringa telefonsamtal etc.
I relationen med mentorn har barnen fått tillfällen att öva och utveckla sitt språk i naturliga
sammanhang, något som även positivt gynnat skolarbetet. Språket är en viktig demokratifråga
som ger barn möjlighet till inflytande och medbestämmande - en viktig konkretisering av
Barnkonventionen. För alla är mentorn en viktig kommunikationsfrämjare inte minst för
nyanlända.
Vi vet att barn med annan bakgrund än svensk har fem gånger så hög fattigdom. Många av
dessa barn återfinns i Näktergalens Växjös samarbetsskolor. Med mentorn har dörrar öppnats.
Barnen har fått prova idrottsaktiviteter och tagit del av stadens kulturliv, deras livsvärld har
vidgats och det har gett dem flera möjligheter till en meningsfull fritid. Barnen och familjerna har
fått idéer till aktiviteter som de fortsätter med även efter mentorsperiodens slut.
Många barn från Näktergalens samarbetsskolor har inte akademisk tradition hemifrån. Med
mentorn har de besökt högskolan, hört mentorns berättelse om sina studier, mentorn har
inspirerat, stimulerat lärande och motiverat att lära. Vi vet alla att föräldrars utbildningsnivå
påverkar elevers skolprestationer och resultat.
Näktergalen ligger helt i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle som ger vinster på både
kort och lång sikt. Såsom att fler klarar skolan, fler har en meningsfull fritid, fler utbildar sig och
har en god hälsa.
Vår uppmaning är: Låt Näktergalen Växjö vara med bland 1000 sjungande mentorspar
(i Europa och Uganda) som varje vecka träffas i Nightingale Network!
Nightingale Networks 24 medlemsstäder (se nästa sida)
via
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Partners i Nightingale Network
Austria
Fyra Nightingale-verksamheter vid:
- University College, Linz
- University, Vienna
- Salzburg
- Graz
Iceand
- University of Iceland
Norway
Åtta Nattergalen-verksamheter vid:
- HiST, Sør-Trøndelag University College
- University of Stavanger
- Telemark University College
- University of Agder
- Bodø University College
- Oslo University College
- Østfold University College, Halden
- The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs
Spain
Fem Nightingale-verksamheter vid:
- University of Girona
- Public University of Navarre
- Nightingale Tarragona
- SOS Racismo Gipuzkoa, Barcelona
- Nightingale Urretxindorra
Sweden
Fem Nightingale-verksamheter vid:
- Malmö University
- Kristianstad University College
- Halmstad University
- Karlstad University
Switzerland
- University of Teacher Education, Zug
Uganda
- Kampala University

