
Globala KronoberG intervjuar

Palladium, Växjö

Globala Kronoberg koordinerar ungdo-
mar som jobbar som volontärer i förening-
ar och kommunala verksamheter i länet. 
Volontärerna kommer från olika länder och 
stannar i Sveriger i en period upp till ett år. 
Volontärernas boende, mat, fickpengar och 
resor finasieras av EU-projektet EVS (Euro-
peisk Volontärtjänst)

Palladiums vänner i Växjö har tagit emot 
volontärer sedan 2012. Volontärerna job-
bar med att planera aktiviteter, uppdatera 
sociala media och kommunicera med arti-
ster och lokala organisationer.
Här berättar handelaren Jessica Carlerby 
och volontären Bori Vicze-Mathe om deras 
erfarenhet med volontärprojekt.



1. Vad har volontären tillfört till 
din organisation under sin tid hos er? 
(ex: nya idéer, eller nya arbetsätt)

De volontärer som har varit hos Palla-
dium har kommit med nya inputs. De 
har till exempel skapat en blog, och ar-
betat med sociala medier. 

Det är i övrigt svårt att få sponsorer när 
det gäller kulturella projekt, men volon-
tären har kommit med idéer från sina 
länder i hur man skulle kunna gå till 
väga. 

2. Hur mycket tid har du ungefär 
lagt åt att vara handledare varje 
vecka?

De första veckorna krävs det mer tid 
eftersom volontären behöver vänja sig 
vid sina arbetsuppgifter, och att vara i 
Sverige. Kanske runt 5 till 10 timmar. Se-
dan så jobbar volontären ganska själv-
ständigt och frågar om hjälp när det 
behövs. Vissa dagar kräver mer handle-
dning än andra. 

3. Har du som handledare stött på 
några svårigheter när det gäller att ta 
emot en volontär?

Nej, vi är tydliga med vilka uppgifter de 
kommer att ha från början, och vi har ta-
git emot volontärer som har passat det 
arbetet. I början kan det vara svårt med 
språket, att göra sig förstådd, eller lite 
kulturshock men allt med volontären 
vänjer sig så försvinner det successivt 

4. Tycker du att det har varit en 
generellt positiv upplevelse att ha 
haft en volontär hos er?

Ja, det har det. VI har varit väldigt öppna, 
och hållit en dialog med volontären och 
på så sätt löst alla problem som uppståt 
utan att ha behövt kontakta SIP. Det har 
aldrig uppstått större problem.
Framförallt har vi fått mycket positiva 
reaktioner utifrån, från folk som blir ny-
fikna på våra volontärer. De är nyfikna 
på vad för slags bild folk från utlandet 
har av Sverige. 
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1. Varför valde du att åka utom-
lands som en volontär?

Jag åkte utomlands som volontär av fle-
ra andledningar. Jag hade avslutat min 
universitetsutbildning och ville inte rikti-
gt arbeta. Jag valde mellan två bra saker: 
att jobba och att bli volontär. 

2. Hur kom du i kontakt med EVS 
och SIP?

En vän och föredetta volontär tipsade 
mig om EVS, och gav min en länk till 
mer information.  Hon hade haft en bra 
upplevelse, så jag ville testa på det med. 

Jag letade efter projekt i Sverige, men 
det fanns inte så många möjligheter, så 
när jag hittade Palladium blev jag jätt-
eglad och ansökte direkt.

3. Varför Sverige?

Jag har studerat svenska två år på univer-
sitetet i Ungern och ett år i Stockholm, 
så jag valde Sverige främst för att kunna 
utveckla mina kunskaper i svenska. Man 
lär sig ett språk på ett enkelt sätt om 
man åker till det landet det talas i!

Om jag ska åka utomlands som volon-
tär, så ska det vara Sverige!

4. Vad har du/hade du för förv-
äntningar om att jobba som volon-
tär?

Jag var väldigt öppen, och hade inte för 
stora förväntningar. Jag har inte blivit 
besviken. Jag ville främst studera sven-
ska och träffa nytt folk.
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