
FLYKTINGAR LUND-Gemenskap och samarbete  
började som ett initiativ från en grupp latinamerikanska medlemmar i S: t Thomas av 

Aquino Församling i Lund och en muslim kompis. Gruppen är opolitisk, mångkulturell 

och flerspråkig. Volontärerna består av olika typer av människor med samma mål: att 

hjälpa flyktingar. Våra volontärer är studenter, arbetande människor, akademiker och 

pensionärer. Flyktingar Lund samarbetar med det islamiska kulturcentrat, Caritas 

Sverige, Caritas Lund och andra organisationer. 

Den första aktiviteten vi organiserade var en stor insamling av vinterkläder och skor 

för flyktingar i Kroatien. Insamlingen genomfördes från söndagen den 22  till 

fredagen den 27 november 2015 på Lunds Nation. Vi skickade 386 kartonger till 

flyktingläger i Slavonsky Brod, Kroatien. De  386 kartongerna innehöll 1,373 

barnjackor, 3,949 vuxenjackor, 727 par skor, 536 par strumpor, 320 filtar, 345 par 

vantar, 263 halsdukar, 774 vintermössor, 7 lådor med barnkläder, 9 lådor med 

damkläder samt 11 lådor med herrkläder. 
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Bild 1 Frivilliga från Flyktingar Lund-Gemenskap och samarbete samlar in vinterkläder för flyktingar i 
kroatien vid Lunds Nation. Datum: Söndagen den 22 november 2015. Foto: I. Arroyo



Flyktingar Lund tog också emot en donation av vinterkläder för 100 personer från 

organisationen ”Refugees Welcome to Malmö” som tillsammans med våra egna 

donationer  av vinterkläder, skor och reflexvästar levererades och distribuerades  till 

200 manliga flyktingar på Revinge flyktingläger i Skåne. Vi har undervisat i 

"Introduktion till svenska" till cirka 60 flyktingar i samma läger. 

 

 

Mötet med flyktingarna vid Revingelägret var givande! Våra frivilliga häpnade över 

viljan hos flyktingarna att lära sig svenska. Vi tror att frivilliga kan göra skillnad när 

det gäller integrationen av flyktingar i det svenska samhället. Revingelägret stängdes 

den 24 januari 2016. 
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Bild 3 Frivilliga från Flyktingar Lund-Gemenskap och flyktingar vid  Revingelägret. Datum: Lördagen den 
16:e Januari 2016. Foto: I. Arroyo

Bild 2 Frivilliga från Flyktingar Lund-Gemenskap och samarbete undervisar Svenska till flyktingar vid  
Revingelägret. Datum: Lördagen den 16:e Januari 2016. Foto: I. Arroyo



KONTAKT 

Ivette Arroyo, Flyktingar Lund-Gemenskap och samarbete 
projektledare, S:t Thomas katolska församling, refugees.lund@gmail.com, tel: 

073-992 76 78 

Följa oss!! Facebookgruppen ‘Flyktingar Lund-Gemenskap och samarbete’ https://

www.facebook.com/groups/1908272839398544/
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