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Haval
Haziz
–
Ålder: 23 år
Yrke: Handledare för ensamkommande flyktingbarn
Utbildning: Kurdisk grundskola
Kommun: Sunne
Anställningstid: 3,5 år

Haval Haziz är handledare i ett boende för ensamkommande barn och ungdomar. Han vet vad ungdomarna
han arbetar med går igenom, eftersom han själv som
17-åring flydde från Kurdistan. Haval kom till Sverige
för sex år sedan, och under sin första tid i Sverige bodde
han på ett liknade boende.
Han fick möjlighet att börja jobba i ett HVB-hem och
tog chansen. Haval ville jobba med ungdomar, och kände att hans egna erfarenheter kunde vara till nytta som
handledare för ensamkommande flyktingbarn.
– Jag tror att jag har lätt att förstå dem. Jag vet vad de
har upplevt, vad de går igenom och varför de tycker att
det är jobbigt ibland. De som flyr från sitt land gör det
för att de har varit utsatta för hot eller fara.
Hans upplevelser när han flydde och tiden därefter
gör att han lätt kan tolka ungdomarnas reaktioner. Han
säger att han egentligen inte behöver fråga varför någon
har det tungt eller är ledsen en dag.
Han tror också att det är en fördel att han själv är
ung. Att ungdomarna i boendet kan tycka att det är kul
att det finns yngre personer som hittar på saker med
dem. Haval berättar också att boendet har en bra arbetsgrupp eftersom de är bra på olika saker.
– En tycker till exempel att det är kul att cykla och fiska med ungdomarna, andra är bra på att hjälpa dem att
hitta sommarjobb eller göra läxorna.
Just att göra roliga saker tillsammans säger Haval
är viktigt, eftersom det kan hjälpa dem att koppla bort
tankarna från det som är jobbigt en stund.
– Jag trivs jättebra med mitt jobb, när jag är där är jag
glad, det är roligt hela tiden.
En av de viktigaste funktionerna i hans arbete är att
vara en stödperson till ungdomarna, finnas till hands för
dem, visa dem tillrätta och att förbereda dem inför att
klara sig själva.
– Alla går i skolan och vi hjälper dem med läxor. Men lär
dem också om matlagning, städning och annat som de
behöver kunna.
Det allra bästa med jobbet tycker han är att ha kul
tillsammans med ungdomarna. Extra glad blir han när
de frågar efter, eller ringer till honom.
– Vi är som en familj för dem. De har ingen här.

”Jag vet vad de har
upplevt, vad de går
igenom och varför
de tycker att det är
jobbigt ibland”

