Avslutningsgala för BIV/BIS i Malmö
Malmö. Cirkus, hip, hop, boxning, work shop, modevisning och mycket, mycket mer. Söndagen den 24 maj bjöd
Barn i väntan och Barn i start in till avslutningsgala för alla barn, syskon och föräldrar. Galan blev inte bara
slutet på vårterminen utan också slutet på det drygt fyra år långa projektet.
- Det är väldigt tråkigt och kommer att drabba många barn. Det är väldigt sorgligt, säger Pernilla Persson på BIV/BIS i
Malmö.
BIV/BIS hade inte riktigt vädrets makter med sig på söndagseftermiddagen och ändå kom det ca 200 personer till
avslutningsgalan. Festen som var planerad som ett utomhuspartaj, fick hastigt flyttas inomhus när regnet började ösa
ner över Malmö. Istället för en parkfest fick barnen och deras familjer roa sig inne i S:t Matteus kyrka på
Lantmannagatan. Barn i väntan och Barn i start, BIV/BIS, startade som ett projekt i Malmö för drygt fyra år sen, initierat
av IM och Svenska Kyrkan. Projektet, som vänt sig till flyktingbarn som väntar på asyl eller nyligen beviljats asyl, har
finansierats till 50 procent av Flyktingfonden.

Medan alla andra försåg sig av den smaskiga buffén sjöng
fjärilsflickorna Fatima och Jasmine svenska sånger.

Nu har den finansieringen upphört och verksamheten kommer att försvinna eftersom varken Malmö Stad eller
Migrationsverket anser sig ha råd att fortsätta arbetet. All personal som arbetat i projektet är uppsagd från och med den
31 maj.
-Samtliga inblandade har vetat att projektet skulle ta slut. Men vi kan inte ropa, varken mer eller högre än vad vi har
gjort, säger Ann Lidgren, som är svenska kyrkans projektledare för BIV/BIS. Trots att allt nu tyder på att det inte blir
någon mer verksamhet för asylsökande barn i Malmö, är Ann Lidgren nöjd med vad projektet har åstadkommit så här
långt. -Vi har satt fokus på barnen på ett positivt sätt. Genom att faktiskt göra någonting.
BIV/BIS-metoden är utarbetad av IM och svenska kyrkan och går ut på att samla barn i grupper för att tillsammans hitta
gemenskap och kraft i en svår situation. Den att vänta. Barnen har försetts med verktyg för att lättare klara sin situation
och kunnat hitta stöd hos andra barn som också flytt från annat land. I Malmö och i Helsingborg, där projektet också
kommer att avslutas, har det arbetat fem personer, plus fyra kandidater och runt 40 frivilliga.
-Jag vet ingen organisation som IM som kan fånga upp frivilliga på ett sådant positivt sätt. Utan alla dem hade vi aldrig
kunnat driva projektet som vi gjort, säger Ann Lidgren. Hon och Helene Rahm, som är projektledare från IM, hoppas
ändå att projektet kommer att fortsätta på något sätt. Åtminstone hoppas de att det café som startats för de vuxna ska
kunna leva vidare. -Det handlar om människor som aldrig annars skulle möta svenskar. Här har caféet spelat en stor roll,
säger Ann Lidgren.
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