IVIK-PROGRAMMET

IVIK står för invandrarintroduktion inom
det individuella programmet.
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IVIK-PROGRAMMET
IVIK är ett individuellt program för alla nyanlända elever mellan 1620 år. Ett introduktionsprogram för ungdomar som anlänt sent till
Sverige och behöver förbättra sina kunskaper, framförallt i svenska
språket, för att därefter kunna klara studier på ett nationellt
program.

På IVIK-PROGRAMMET kan även
Nyanlända asylsökande ungdomar studera fr.o.m höstterminen
det år de fyller 16 år till dagen innan de fyller 18 år. Nyanlända
invandrarungdomar med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt
kan börja fr.o.m höstterminen det år de fyller 16 år t.o.m
mitten av vårterminen det år de fyller 19 år.
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Vad händer efter läsåret på IVIK?
Vid läsårets slut ”slussas” eleven vidare till IVIK/PRIVIK, SFI,
Komvux, folkhögskola eller andra utbildningsanordnare
beroende på ålder, intresse och kunskaper i svenska.
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Vilka är ungdomarna på IVIKPROGRAMMET?
 Ungdomarna är begränsade i sitt handlingsutrymme och är utanför
normen på flera sätt, de är unga, har utländsk bakgrund och har inte
tillgång till det svenska språket. Bland eleverna kan det finnas personer
som lever i familjer med starka hedersnormer, det kan finnas kvinnor
som har utsatts för könsstympning, det kan finns personer som har
traumatiska minnen från krig och högst begränsad ekonomi. Och det
kan finnas värderingar som krockar med våra lagar och förordningar
om t.ex mänskliga rättigheter och jämställdhet.
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 Ungdomarna hade ingen tillgång till sex- och samlevnads
undervisning i skolan i sitt land. Att tala om sex är tabu,
och gatan är en arena där man diskuterar sina sexuella
behov och få sexuell upplysning via kompisar, vilket de får
på ett väldigt krångligt och ovetenskapligt sätt.
 Ungdomarna har inte fått en grundläggande vetenskap om
hur kroppen fungerar, hur ett barn blir till, hur man
skyddar sig mot olika könssjukdomar, vad det finns för
preventivmedel och vem som har rätt att bestämma över
sin kropp och sin identitet.
2010-10-12

SIDAN 6

 I det omedelbara mötet med ett västeuropeiskt land möter
ungdomarna en ny sorts frihet som för många är mycket
svår att tolka, förstå och förhålla sig till. Att möta ett
samhälle där den individuella friheten och ett individuellt
ansvar råder, kan konsekvenserna av ens handlingar vara
nog så svåra att koda av på begränsad tid. Här blir risken
stor för utanförskap, om vi inte tar den gruppen på allvar
vid första mötet i det nya samhället.
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Vad står det i barnkonventionen?
 Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. I
artiklarna 2, 3, 6 och 12 finns några grundläggande principer.
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Vad står i artikel 2
 I artikel 2 står att inget barn får bli diskriminerat. Man ska inte
behandlas olika exempelvis för att man är tjej, kille, från ett
annat land, om man är religiös eller inte religiös, om man är
homosexuell, bisexuell, heterosexuell eller transperson, eller
har något funktionshinder. Alla unga har samma rättigheter och
är lika mycket värda. Barn får inte heller diskrimineras
gentemot vuxna.
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Statstik
Vid slutet av 2006:
12,9% av den svenska befolkningen var född utomland.
17% var född utomlands eller hade två utrikes födda föräldrar.
(1,526,177 personer)
Det finns 6000 elever som studerar på IVIK programmet.
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 Maktskillnaden påverkar hur individer och grupper ges möjlighet
att delta, engagera sig och påverka sin situation. De grupper som
lever med risk för diskriminering är de grupper som också har
mindre tillgång till samhällets beslutsprocesser, resurser och
därmed får lägre status och begränsade möjligheter att vara
aktörer i sina liv.
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Vad säger Socialstyrelse om sex- och
samlevnad?
 Enligt Socialstyrelse är skolan den centrala arenan för att
nå alla unga och ungdomar genom undervisning och i
samtal ge dem de grundläggande kunskaperna i sexualitet
och samlevnad. Föräldrar är tillsammans med kamrater
andra viktiga aktörer som påverkar ungas kunskaper,
attityder och beteende.
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