
 

 

 

Sveriges advokatsamfunds fadderprojekt för 

ensamkommande flyktingbarn 

Med detta brev vill jag informera Er om att Sveriges advokatsamfund nyligen har startat ett 

fadderprojekt för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar.  

Syftet med projektet är att advokater och biträdande jurister, med sina speciella kunskaper 

och erfarenheter, ska främja integrationen av flyktingungdomar som nyligen har erhållit 

uppehållstillstånd i Sverige. Faddern ska vara en tillitsfull vuxen som ungdomen kan vända 

sig till för stöd och sociala aktiviteter. Det kan handla om allt från att gå på bio eller 

sportevenemang, bjuda på måltider i hemmet, diskutera utbildnings- och yrkesval, erbjuda 

stöd i skolarbetet, möjliggöra att ungdomen får ägna sig åt idrott i någon form, språkträning 

etc. Faddern kan även bidra till att ungdomen skapar ett värdefullt nätverk inför framtiden. 

Kanske är ungdomen intresserad av att besöka en advokatbyrå och få information om hur 

det är att arbeta som advokat i Sverige. Det är värt att understryka att det inte är fråga om 

att bistå med juridisk rådgivning.  

Som utgångspunkt bör en fadder ha kontakt med sin adept minst en gång i månaden. 

Åtagandet som fadder är inte begränsat i tiden, utan löper tills vidare. Efter ett år bör dock 

göras en utvärdering och efterhöra om adeptens behov och önskan av en fadder kvarstår.   

På bara några veckor har över 170 advokater och biträdande jurister, på allt från 

humanjuridiska till affärsjuridiska advokatbyråer runtom i Sverige, anmält sitt intresse att 

vara fadder för en ensamkommande flyktingungdom. Advokatsamfundet har samlat in och 

sammanställt information om faddrarnas geografiska placering, bakgrund, språkkunskaper, 

fritidsintressen m.m. Bara i Stockholmsregionen har ca 80 personer anmält sitt intresse av 

att vara fadder.  



Min förhoppning är att Ni kan vara oss behjälpliga med att sprida information om 

fadderprojektet till de ungdomar som bor i något av era boenden, och att projektet kan 

komplettera redan befintliga aktiviteter på området. För detta ändamål bifogas ett 

informationsblad om fadderprojektet till ungdomarna. 

Läs gärna mer om fadderprojektet på www.advokatsamfundet.se. 

De ungdomar som är intresserade av att få en advokat eller biträdande jurist som fadder är 

välkomna att skicka ett e-postmeddelande och berätta lite om sig själva till 

Advokatsamfundet (fadder@advokatsamfundet.se), varefter vi försöker göra en så bra 

matchning som möjligt utifrån den bakgrundsinformation vi erhållit från våra faddrar.  

Det går givetvis också bra att boendepersonal kontaktar Advokatsamfundet med information 

om intresserade ungdomar, så kan vi gemensamt komma överens om hur vi kan matcha 

ihop fadderparen på lämpligaste sätt. När matchningen har gjorts inhämtas godkännande 

från särskilt förordnad vårdnadshavare, boendepersonal eller annan behörig företrädare för 

ungdomen.  

Jag ser fram emot ett gott samarbete! 

Välkomna att höra av Er till Advokatsamfundet för mer information om fadderprojektet.  

Kontaktpersoner för projektet är: 

Lisa af Burén, lisa.af.buren@advokatsamfundet.se 

Sarah Helaoui, sarah.helaoui@advokatsamfundet.se 

Med vänlig hälsning 

 

Om Sveriges advokatsamfund 

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning reglerad i rättegångsbalken. Advokatsamfundets 
stadgar fastställs av regeringen. Samfundet har till ändamål att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig 
advokatkår, att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, att 
tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan 
advokaterna. 

Advokatsamfundet har drygt 5 700 ledamöter. Bara den som är ledamot av samfundet får använda titeln 
advokat. Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet – det krävs en omfattande teoretisk 
och praktisk utbildning. Vidare krävs godkänd advokatexamen samt att personen bedöms redbar och lämplig 
att utöva advokatyrket. En advokat är skyldig att följa god advokatsed och står under Advokatsamfundets och 
Justitiekanslerns tillsyn. 

Anne Ramberg 

Generalsekreterare 
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