
LANGUAGE VOICES  
Ett nytt språkkaféprojekt i Europa

Language Voices är ett projekt för att förbättra och underlätta tillgången till språkstudier och möjligheter för invandrare att deltaga 
i Language Voices språkkaféer, som är informella möten baserade på volontärarbete men också systematiskt organiserade. Kon-
ceptet är från Café Lingua ett språk kafé i Helsingfors, som har funnits i mer än tio år i Helsingfors och är välkänt i huvudstaden. 
Kafét har 60-80 deltagare eller ännu mer varje vecka.

Projektet syftar till att tillhandahålla en handbok och 
utbildningsmaterial för att replikera det flerspråkiga 
Language Voices-konceptet inom EU-länder eller 
någonstans i världen, samt en omfattande materialbank 
med kulturellt och språkligt material som är lätt att 
använda på språkkaféer, som bildkort och diskussionskort, 
kulturquizzer, ord eller fraser baserade på lokal kultur etc. 
Syftet med materialet är inte bara att hjälpa invandrare 
att lära sig modersmålet i sitt nya hemland utan också 
att ge diskussionsunderlag och hjälpa till med socialisera 
och lära känna de andra deltagarna - som kan vara både 
lokalbefolkning eller invandrare. Beroende på vilken 
organisation som är värd eller organiserar mötet kan 
språkkaféerna vara öppna för alla eller för en viss grupp. 
Partnerländerna är Finland (samordnare), Sverige, Italien, 
Belgien, Nederländerna, Turkiet och Spanien, som ska 
starta språkkaféer i sina respektive städer.

Dessutom kommer projektet att tillhandahålla en mobilapplikation 
så man kan hitta språkbytesevenemang i partnerländerna, vilket gör 
det enkelt för nya migranter att upptäcka språkkaféer eller andra 
liknande händelser som händer i närområdet.

Projektet hade ett framgångsrikt och effektivt kick-off-möte i 
Helsingfors i september 2017, där partnerna lärde känna varandra 
och kom överens om projektets tidsschema och administration 
och några praktiska arrangemang för att starta språkkaféerna 
lokalt. Partnerna fick också utbildning i att etablera kaféer och 
materialskapande.

Kommer snart: Projektets hemsida www.languagevoices.eu 
För mer information om projektet gilla oss på Facebook
Facebook: www.facebook.com/languagevoices
Projektnummer 2017-1-FI01-KA204-034714
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