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”Vi är nästa generations entreprenörer och
samhällsbyggare – vi är talangerna i förorten”
Tre smarta ungdomar som satsar hållbart – ett exempel på att
integrationens hjärta pulserar i Botkyrka kommun
Nigina, Safia och Safa går på gymnasiet i Botkyrka. Vid sidan av plugget har de det senaste året
påbörjat en entreprenörsresa. Via ledarskaps och samhällsentreprenörsprogrammet i regi av The
Good Talents Botkyrka (ett partnerskap mellan Botkyrka kommun och The Good Talents) har
ungdomarna fått utrymme att utveckla en affärsidé, som nu blir verklighet – möt Eat Easier, det
hållbara initiativet som använder bortsorterad frukt från dagligvaruhandeln till att göra nyttiga
smoothies som säljs lokalt i Botkyrka. Ungdomarnas idé skapar social hållbarhet och på sikt även
mångfald på arbetsmarknaden.
– Vår idé är att ta till vara på frukt som annars skulle slängas och samtidigt ge Botkyrkaborna tillgång
till nyttiga snacks. Vi har jobbat på det här sedan i höstas och nu är det dags att lansera. I sommar
kommer vi sälja våra nyttiga smoothies i Botkyrka på olika event. Vi skapar vårt eget sommarjobb och
det är vi stolta över, berättar Nigina som är en av de tre grundarna.
Som stöd under processen har ungdomarna haft tre mentorer: William Appelgren från Axel Johnson
AB, Filip Lundin från Sopköket och Mimmi Alladin från Siemens.
– Ungdomarna inspirerar mig med sitt driv och sitt intellekt. Att jag kan hjälpa dem med tips och pepp
ger otroligt mycket tillbaka, särskilt när jag ser att de lär sig, och jag lär mig också mycket i
kommunikationen med dem. Eat Easier har kommit långt på kort tid och det är spännande att följa
dem. Programmet The Good Talents Botkyrka är i sig värdefullt eftersom möjligheter lyfts fram, där
andra bara ser problem. Dessutom bygger programmet broar mellan människor som vanligen inte
möts, säger Filip.
Att skapa sitt eget sommarjobb, och kanske framtida karriär, är också kantat av utmaningar. Enligt
ungdomarna var den största utmaning att renodla sin idé, skala bort överflödiga detaljer och fokusera
på kärnan. Det har de lyckats med nu tack vare stödet från erfarna mentorer.
– Tro på din idé och utmana dig själv, för kanske är din idé en chans att förändra livet för alltid. Vi
siktar på att Botkyrkaborna ska älska Eat Easier och våra smoothies precis lika mycket som vi gör,
säger Nigina.
Utan råden från mentorerna skulle detta inte gått menar ungdomarna och säger i samma andetag att
”våra mentorer betyder allt, de hjälper oss undvika alla misstag”.

– Mina bästa råd till unga som är intresserade av att utveckla en idé är att du ska följa ditt hjärta, bli
klar över vad som är viktigt för dig, ta pauser, ha kul längs vägen – och våga säga nej, tycker Filip.
Nigina, Safia och Safa har precis börjat sin entreprenörsresa. Vad som händer i framtiden vet vi inte,
men vi vet att de kommer fortsätta träffa sina mentorer även när The Good Talents Botkyrkas program
är slut för terminen och vi vet att Botkyrkaborna kommer få goda smoothies i sommar. En god start på
en hållbar resa.

MÖT EAT EASIER OCH FLER UNGA TALANGER
16 maj kl 17.30–18.30 finns Eat Easier, fler unga talanger och mentorer på plats i Alby.
Kom och prata med ungdomarna som tänker hållbart för framtid i förorten.
Välkommen till Subtopia, Bageriet, i Alby.
Läs mer här: https://examensfesttgtbotkyrka.confetti.events/
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ETT PARTNERSKAP MELLAN THE GOOD TALENTS OCH BOTKYRKA KOMMUN
– THE GOOD TALENTS BOTKYRKA
The Good Talents identifierar och synliggör unga talanger, som annars inte synliggörs. Vi arbetar i
områden där det finns en enorm, outnyttjad potential samtidigt med hög ungdomsarbetslöshet,
och i områden där man har tagit emot unga ensamkommande.
Vi utvecklar ledarskaps och samhällsentreprenörsprogram där unga stärker sin självkänsla och sitt
självförtroende. Inom programmen skapar deltagarna egna affärs och projektidéer för att lösa lokala
utmaningar. Resultaten av våra utbildningsprogram visar en kraftig ökning i ungdomars känsla av att
kunna ta makten över sina egna liv, att komma in i sysselsättning, att kunna påverka sina
lokalsamhällen samt bredda sina nätverk och öka sina möjligheter.
The Good Talents har funnits i Botkyrka sedan 2012, då programmet utvecklades tillsammans med
kommunen. Under 2017 ingick The Good Talents och Botkyrka kommun ett idéburet offentligt
partnerskap.

