Nyhetsbrev från Den långa resan
Forskningsprojektet Den långa resan bedrivs på Barnafrid vid
Linköpings universitet som är ett nationellt kunskapscentrum om
våld mot barn. Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och
erhållet stöd bland tonåringar och unga vuxna som har migrerat,
med eller utan sin familj, till Sverige.
Du får det här mailet för att du i någon form har varit i kontakt
med oss tidigare. Vi kommer med start med detta nyhetsbrev att
göra uppdateringar en gång per termin.

Vill du fortsätta ta del av vårt nyhetsbrev?

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att skicka ett mail med namn, mailadress samt eventuell
verksamhet till sofia.michael@liu.se Genom att anmäla dig till nyhetsbrevet godkänner du att inlämnade kontaktuppgifter kommer att användas för att sprida just detta nyhetsbrev och att dina uppgifter
kommer att sparas i en maillista på Liu:s server. Läs mer om: Liu:s policy kring personuppgifter.

Status i projektet

Arbetet med datainsamling pågår för fullt, och det är till stor del tack vare flera av er som
mottar det här brevet. Vid författandet av nyhetsbrevet hade vi precis avslutat rekrytering av
barn för kvalitativa intervjuer och för den stora rekryteringen ser läget ut som nedan.
Barn-gruppen 12-18 år:		

Unga vuxna-gruppen 18-25 år:

I barn-gruppen har vi som mål att intervjua totalt 160 barn och unga, 80 barn som har kommit med familj och 80 ensamkommande barn, av de barn som deltagit har 79,1 % varit barn
i familj. Det innebär att vi enbart har 12 intervjuer kvar att göra med barn i familj innan den
kvoten är fylld. Vi behöver då börja lägga ännu mer fokus på intervjuer med barn som har
kommit själva till Sverige.
I unga vuxna-gruppen kommer vi att intervjua 100 personer och vi har hitintills genomfört
53 intervjuer. På grund av annonsering i sociala medier har vi fått in ett ökat antal deltagare
i denna grupp. Därav är det framförallt barn-gruppen dvs barn mellan 12-18 år som kommit
inom de närmsta sex månader som vi nu fortsatt rekryterar.
Här hittar du med information och hur anmälan går till. Hjälp oss gärna att nå ut till fler!

Vill du få mer från oss?
Föreläsningar
Vi kommer gärna, i mån av tid, ut och föreläser om våra ämnen. Kontakta
sofia.michael@liu.se vid intresse.
Inspelat seminarium
Vill du redan nu få aktuell kunskap om barn på flykt med fokus på det våld som barn på flykt
från sina hemländer upplever? Erica en inblick i vad vi vet är stödjande för barn på flykt och
vilka insatser som har effekt. Klicka här för att ta del av seminariet.
Basprogrammet
Den 30 september 2020 lanserade Barnafrid ett basprogram om våld mot barn, som ger dig
kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller
övergrepp. I kapitel 5 lyfts särskilt barn på flykt, där du får kunskap gällande våldsutsatthet,
människohandel och bemötande. Klicka här för att se en kort film på temat.
Barnafrid talks
Barnafrid talks är en digital seminarieserie där tvärvetenskaplig forskning som rör barns
våldsutsatthet presenteras och diskuteras. Föreläsningarna vänder sig till forskare och andra
intresserade. De är kostnadsfria och sänds via Zoom. Klicka här för att läsa mer.
Hemsida
På Barnafrid.se uppdaterar vi löpande om projektet.

På gång

Kontakt

Vi kommer under våren att
hålla ett webbinarium om vår
kunskapsöversikt om barn på
flykt och resiliens i nordisk
kontext. Information om datum
och tid för detta kommer när
det närmar sig.

Erica Mattelin
erica.mattelin@liu.se

Under våren planerar vi även
att slutföra två artiklar och
direkt när dessa är tillgängliga
kommer de distribueras till er.

Sofia Michael
sofia.michael@liu.se
Natalie Söderlind
natalie.soderlind@liu.se

