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INNEHÅLL
3. Tillsammans står vi starka
under krisen

Foto: Sara Arnald

Hur vi möter det ökade behovet i våra
verksamheter.

JAG KAN INTE TACKA dig nog för att du
tillsammans med andra gåvogivare har
varit möjliggörare för att bemöta de mest
akuta behoven under pandemin. Med din
hjälp har vi skapat förutsättningar för
deltagarna att klara sig bra trots omfattande restriktioner i samhället.
Just nu ser vi även att
fattigdom tar sig nya
uttryck när vi märker av
nya grupper i våra
verksamheter. Fler familjer
söker idag akut stöd hos
oss i brist på ekonomisk
trygghet, när inkomsten
inte räcker till och att de
ständigt måste byta
bostad. Att ett barn har ett
sammanhang, kontinuitet
och trygga relationer är
ofta avgörande för hur
livet som vuxen blir. Att redan i barndomen leva i ett socialt utanförskap, innebär
en risk att det följer med upp i vuxen ålder.
Det är en utveckling som verkligen
bekymrar oss. I det här numret möter du
två mammor som berättar om hur barnen
påverkas av att leva i strukturell hemlöshet.
Deras röster är viktiga för att skapa
förståelse för hur samhället förändras.

I en tid av polarisering behövs det mer än
någonsin kreativa motkrafter för att skapa
gemensam handlingskraft. Min förhoppning, som ny direktor på Stockholms
Stadsmission, är att min långa erfarenhet
av påverkansarbete och att leda organisationer som styrs av värderingar ska bidra
till att göra skillnad. En ödmjuk önskan då
den allra största drivkraften är det
gemensamma engagemanget; hos er gåvogivare, hos våra volontärer,
medarbetare och
partners; som alla
oavbrutet arbetar för att
skapa ett mänskligare
samhälle där alla
förtjänar en ny chans att
leva ett meningsfullt liv.

4. Unga station har hjälpt
mig att vara stark

Det här är Suhairs berättelse från en mörk
tillvaro till ett hoppfullt liv.

7. Vi gör inga framtidsplaner,
det går inte att tänka så
Leyla har tappat räkning på hur många
boenden familjen har haft de senaste åren.

9. Växande klyftor är en bidragande
orsak till långsiktig fattigdom
Intervju med verksamhetsområdeschef
Wafa Issa.

11. Barns rätt till trygghet
Intervju med Patrik Lundberg

Fler familjer söker
idag akut stöd hos
oss i brist på
ekonomisk trygghet.

STOCKHOLMS STADSMISSION
info@stadsmissionen.se
08-684 230 00
Årstaängsvägen 21C
Box 47073
100 74 Stockholm
PG 90 03 51-8
www.stadsmissionen.se
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TEMA: BARNFAMILJER OCH UNGA

FÖLJ OSS I
SOCIALA MEDIER

TILLSAMMANS STÅR
VI STARKA UNDER KRISEN
Covid-19 har lett till ovisshet och oro, och situationen för människor som
lever i utsatthet har varit extra svår till följd av krisen. Dessutom har nya
grupper sökt sig till oss för hjälp. Men mitt under pandemin har vi även
upplevt stor medmänsklighet. Tack vare ditt stöd har vi lyckats växla upp
och hålla öppet verksamheterna för att möta de mest akuta behoven.

BARNFAMILJER OCH UNGA
Under året har betydligt fer barnfamiljer
och unga sökt samtalsstöd kring boendefrågor, ekonomisk rådgivning och våld i
hemmet. Vi har även märkt av att fer gymnasieelever kommit till oss i behov av en
lugn plats att plugga på. Våra aktiviteter
för barnfamiljer, som i huvudsak har genomförts utomhus, har varit mycket efterfrågade och välbesökta. Sedan i januari
har vi delat ut 1 700 matkassar till
barnfamiljer.

33 380
utdelade luncher
till

ÄLDRE

(jan-aug)

MÄNNISKOR I HEMLÖSHET
Tack varje möjligheten till eget rum har
verksamheten för människor i akut hemlöshet kunnat hålla öppet under pandemin.
Trycket har varit stort i form av måltider
såväl som ett utökat behov av dusch- och
tvättmöjligheter för att kunna följa myndigheternas rekommendationer.

1 700

utdelade matkassar
till BARNFAMILJER
(jan-aug)

ÄLDRE
Behovet av samtalsstöd och samtalsgrupper per telefon har ökat bland äldre
till följd av isolering. För första gången har
vi även kunnat erbjuda hemkörning av
matlådor från vår mötesplats St Paul.
I snitt har vi serverat över 4 500 matlådor
i månaden till äldre.

42 361

besök i våra dagöppna
verksamheter för

MÄNNISKOR I HEMLÖSHET
(jan-aug)
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Unga station har
hjälpt mig att vara stark
Suhair och hennes två söner är en av de familjer
i Sverige som rotlöst tvingats fytta från boende
till boende. Det här är hennes berättelse från en
mörk tillvaro till ett hoppfullt liv.

Å

RET ÄR 2014. Suhair sitter

med sin 10-åriga lillasyster i
en trasig båt någonstans på
Medelhavet, på fykt från
Syrien. Systrarna är trötta
efter en lång resa - fyg från
Turkiet till Algeriet, till fots genom öknen
till Libyen, och nu sitter de ombord på
båten. På väg till Italien sjunker den, men
de har tur, de räddas och resten av resan
går bra. En månad efter att de lämnat
Syrien når de Sverige. Kvar i Syrien blev
Suhairs två söner, den yngsta var då ett
halvår och den äldsta två år gammal.
- Jag hade inget annat val än att lämna
allt och försöka skapa ett nytt liv. Det var
krig och när jag blev gravid med mitt andra
barn drabbades min hemstad av en
massaker. Dessutom misshandlade min
man mig, min syster och även min mamma,
säger Suhair.

NÄR SUHAIR IDAG blickar tillbaka sitter hon
på en rund beige matta i ett ombonat rum
fyllt av färgstarka textiler och leksaker.
Utomhus värmer solen. Platsen är Unga
Station i Vårberg, en av Stockholms
Stadsmissions barn-, ungdoms och
familjeverksamheter. Hennes röst är stabil
men ögonen vittnar om något annat, även
om hon i dag har uppehållstillstånd och

har återförenats med sina två barn. De
kom till Sverige ett år efter Suhair, ihop
med sin mormor.
Första året i Sverige bodde hon och
systern hos sin morbror, hans fru och deras
fyra barn.

Skulle jag och
mina barn hamna
på gatan nu?
- Jag gick i skolan och lärde mig svenska.
Jag mötte en ny kultur, ett nytt samhälle,
allt var nytt. Det är svårt att som vuxen ha
byggt sitt liv i ett land och hastigt tvingas
släppa allt. Hemma i Syrien studerade jag
till förskollärare och hade en egen lägenhet.
Och sedan plötsligt tvingades jag börja om
från början, fortsätter Suhair.

SNART BÖRJADE SUHAIR arbeta som
vägledare för Stadsdelsmammorna, ett
initiativ där nyanlända mammor sprider

kunskap om skyldigheter och rättigheter
till kvinnor i samma situation. När sönerna
kommer till Sverige fyttar hon och barnen
till en SHIS-lägenhet, en boendeform för
bostadslösa ungdomar, ensamstående
vuxna och familjer. Kontraktet är på fyra
år. Efter tre år informeras hon om att alla
hyresgäster måste fytta ut. Huset ska
renoveras.
- Skulle jag och mina barn hamna på
gatan nu?
Tiden som följer kantas av stor stress.
Två dagar innan de måste fytta ut erbjuder
socialtjänsten familjen ett rum på Hotelljouren för människor i akut bostadsbehov.
- Någon dag senare ville socialtjänsten
göra en orosanmälan. De menade att mina
barn hade blivit bostadslösa på grund av
mig. Jag förstod inte. Jag som har studerat
och arbetat hårt. Jag missbrukar inte och
skulle aldrig komma på tanken att slå mina
barn. Jag, som även hade försökt allt för
att hitta en bostad för mig och barnen.

UNDER DEN HÄR tiden kommer Suhair i
kontakt med Unga Station i Vårberg. För
första gången fanns det någon som frågade:
Vad behöver du?
- Jag grät och var orolig för mina barn.
Thérese som jag träffade på Unga Station
sa; var inte orolig, vi ska hjälpa dig, alla
MISSION:STHLM – NOV 2020
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problem har en lösning. Varje dag ringde
hon och frågade; hur mår dina barn. Varje
dag.
- Rummet vi bodde i var litet, luktade
illa och låg vägg i vägg med hissen. Dygnet
runt hörde vi hur hissdörren öppnades och
stängdes. Vi fck ingen ro. Varje måndag
var jag tvungen att ringa och fråga om vi
fck bo kvar ännu en vecka. Jag hade inget
bra svar när mina barn undrar varför vi
inte lever ett stabilt liv när alla andra gör
det.

UNGA STATION HJÄLPTE familjen med mat,
kläder, skor, myndighetskontakter, boende
och öppnade upp för ett eget nätverk.
- Att komma hit kändes som att komma
hem. Jag kände mig trygg, berättar Suhair.
Hon och sönerna bjöds in till olika
aktiviteter; familjemiddagar, badutfykter,
parklek och vid ett tillfälle besökte de
Skansen.
- Mina barn flmade och tog bilder på
Skansen, berättar Suhair och ler med hela
ansiktet av minnet när hon bläddrar
igenom bilderna på sin telefon.
När jag frågar hur Unga Station har
gjort skillnad skiner hon upp och ger ifrån
sig ett tjut.
- Jag ska berätta för dig hur Stockholms
Stadsmission har gjort skillnad för mig. De
visade mig att jag är människa. De hjälpte
mig med boende. Då tog socialtjänsten bort
orosanmälan. Vad skulle jag ha gjort utan
dem?
En månad efter att de har fyttat in i
Hotelljourens rum kan de fytta ut, och in i
sin etta.
- Lägenheten ligger långt ifrån barnens
skola, men det spelar ingen roll. Visst, det
är jobbigt för barnen, som i dag är sex och
åtta år gamla, att pendla en timme enkel
väg, men allt är bättre än hotellrummet.
Mina barns önskan är att få ett eget rum i
framtiden. Mamma, säger de, när du ska gå
in på vårt rum måste du knacka på dörren
och då ska vi säga ok, varsågod du kan
komma in.

”Suhair, nu är det du som bestämmer. Det
är din lägenhet. Hälsa din mamma att hon
kan hälsa på och sova över hos dig när hon
vill”. Då tänkte jag ”oh, My God”. Mina
barn skrek och skrattade, hoppade och
dansade.
- Den bästa hjälpen jag har fått i mitt liv
är den hjälp jag har fått av Stockholms
Stadsmission. De har visat att de är på min
sida. Det märks tydligt att de fokuserar på
barnen, på att göra dem glada och trygga.
Hur jag ska tacka dem vet jag inte.



Utan er hade det
aldrig gått. Tack så
jättemycket, tusen
tack från mitt hjärta.
HON SER LJUST på framtiden och vill inte
att barnen ska riskera att hamna i samma
situation som hon själv. Målet är fortsatt
att bli förskollärare.
- Det stöd jag har fått av Thérese och
hennes kollegor har fått mig att våga tro på
mig själv. Unga Station har hjälpt mig att
vara stark och aldrig stängt dörren när det
har varit svårt. Jag har lovat mig själv att
jag ska klara av att vara självständig och
självförsörjande och ta hand om min familj.

SUHAIR FÖRESLOG FÖR sina barn att de
skulle byta skola, men de vill vara kvar där
kompisar och lärare fnns, i en miljö där de
känner trygghet. Dessutom bor pojkarnas
mormor nära skolan.
När familjen bodde i SHIS-lägenheten
var de tvungna att be om lov när mamman
eller systern skulle hälsa på. På fyra år har
de inte kunnat dricka kaffe eller äta
tillsammans.
- När Thérese på Unga Station sa
6
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När jag frågar Suhair vad hon vill säga
till givarna brister rösten och hon famlar
efter orden.
- Utan er hade det aldrig gått. Tack så
jättemycket, tusen tack från mitt hjärta.
Från mig och speciellt mina barn. Utan
Stockholms Stadsmission hade jag kanske
förlorat mina barn. De känner sig trygga
tack vare er hjälp. Jag vill krama er alla.
- När jag börjar arbeta som förskollärare
ska jag göra som ni gör. Jag vill ge något
tillbaka och hjälpa andra, nu när ni har
gett mig den här möjligheten att börja om.

Att komma till Unga Station
känns som att komma hem,
upplever Suhair.





TEMA — BARNFAMILJER OCH UNGA

Vi gör inga
”
framtidsplaner, det går
inte att tänka så

Leyla, en mamma som
egentligen heter något annat,
har tappat räkning på hur
många boenden familjen har
haft de senaste åren. 15 eller
20, hon vet inte. När vi ses
har de bott tre veckor i den
lägenhet som de just nu kallar
”hem” och de vet inte när de
måste packa väskorna igen.

J

AG LÄMNAR ALLA problem hemma

när jag kommer till Stockholms
Stadsmission. Jag kan glömma
bort allt för en stund. Det är bra
för mig, jag och mina barn
besöker Unga Station Järva och
Unga Station Söder ett par gånger
i veckan. Vi äter tillsammans och barnen
leker och pysslar, berättar Leyla.
När jag frågar var hennes man är berättar
hennes äldsta son Samir, som snart fyller
11 år:
- Pappa stannade hemma idag, han mår
inte bra. Han har varit sjuk länge.
Familjen består av mamma och pappa
och två söner - Samir och hans 7-åriga
lillebror Milan. För sex år sedan fydde de
från hemlandet Azerbajdzjan. Efter en kort
vistelse i Sverige bodde de i Italien under
två år för att så småningom återvända hit.
- Jag vill bli läkare när jag blir vuxen,
säger Samir. Jag vill hjälpa min pappa att

Leyla har tappat räkningen på hur många gånger
hennes familj har tvingats att fytta under åren.

MISSION:STHLM – NOV 2020
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bli frisk. Det vill även min lillebror, vi vill
båda hjälpa personer som inte mår bra.
Bröderna går i första respektive femte
klass på samma skola.
- Pojkarna har bytt skola tre gånger de
senaste åren, men nu vill jag inte att de
byter fer gånger även om vi måste fytta
runt. De måste få ro och kontinuitet med
kompisar och lärare, säger mamma Leyla.

JAG FRÅGAR HUR MÅNGA gånger de har
behövt fytta. Leyla och Samir tittar på
varandra och försöker hjälpas åt att
minnas; Spånga, Hallonbergen, Tensta,
Rinkeby…
- Vi har fyttat ungefär 15 eller 20 gånger
och bott på många olika platser, vi har
tappat räkningen. Bara i år, fram till
september, har vi fyttat fem gånger.
Samir tycker att det jobbigaste med att
fytta är att städa och fxa med allt
praktiskt för att hitta ett nytt boende.
Att som Leyla befnna sig i papperslöshet i
Sverige, utan personnummer, gör att hon
inte får arbeta, även om hon har försökt vid
fera tillfällen, bland annat i kassan i en
mataffär. I Azerbajdzjan arbetade hon för
en verksamhet med ändamålet att hjälpa
kvinnor på olika sätt i hemlandet. Inte
heller Leylas man, som arbetade som
ekonom i hemlandet, kan - även om han
hade varit frisk - arbeta.
- Hemma hade vi ett vanligt liv, men av
politiska skäl kunde vi inte stanna kvar,
säger Leyla.

Leyla känner stark gemenskap på Unga Station. Hon och
barnen besöker verksamheten ett par gånger i veckan.

Bara i år, fram till
september, har vi
flyttat fem gånger.
FAMILJEN KOM I KONTAKT med Stockholms
Stadsmission via en vän som berättade om
Unga Station. Här får de ekonomisk hjälp,
mat, stöd med boende och sjukvård samt
delta i aktiviteter. Barnen har på så sätt fått
möjlighet att besöka bland annat Gröna
Lund, Junibacken, Skansen och Kolmården.
Något som annars inte hade varit tänkbart.
- Bästa utfykten var Kolmården. Det var
jätteroligt med alla djur man kunde titta på.
Jag gillade famingon bäst. De kan stå på
ett ben, konstaterar Samir med ett leende.
Familjen har även varit med på Stockholms Stadsmissions familjekollo två
somrar. Ett tillfälle för vuxna och barn att
njuta av tid tillsammans och få ett avbrott
från en ofta tuff vardag. Leyla svarar
blixtsnabbt när jag frågar henne vad som
var hennes största behållning av kollo:
- Allt!
I VARDAGEN FÖRSÖKER familjen njuta av
saker som att laga mat tillsammans, läsa,
promenera, titta på flm och äta svarta
solrosfrön - vårt lands popcorn som Leyla
beskriver det. Och att städa, för det var
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viktigt hemma i Azerbajdzjan.
- Vi gör inga framtidsplaner, det går inte
att tänka så. Det fnns så många problem
som vi måste lösa här och nu. Mitt liv är
bättre än många andras, men det är svårt
att bo så litet med barnen. De vill inte sova
i samma rum som mig och min man, men vi
har bara ett rum. Och sedan vet vi inte när
vi måste fytta igen.
- Jag brukar tänka att bara vi får lite lugn
och ro, ett boende för en längre tid och att
min man blir frisk. Det är det viktigaste.
Leyla, Samir och Milan heter egentligen
något annat.







OM STRUKTURELL HEMLÖSHET
Strukturell hemlöshet uppstår när
hushåll utan social problematik inte
kan ta sig in på bostadsmarknaden
på egna meriter eller av egen kraft.
Orsaken kan vara en direkt brist på
bostäder men också en felmatchning
mellan befntligt bostadsbestånd
och det som efterfrågas. Strukturell
hemlöshet skiljer sig från social
hemlöshet som innebär att personen
i fråga har en problematik som exempelvis beroende eller psykisk ohälsa.

TEMA — BARNFAMILJER OCH UNGA

Växande
klyftor är en
bidragande
orsak till
långsiktig
fattigdom
Wafa Issa

H

Wafa Issa är verksamhetsområdeschef på Stockholms
Stadsmission och har arbetat med barn, unga och
familjer i olika verksamheter under hela sitt yrkesliv.

ur ser hjälpbehovet ut idag hos
barn, unga och familjer?

- Fattigdom är mer synligt
idag. Fler familjer tvingas att
söka akut stöd och hjälp hos
frivilligorganisationer för
utmaningar som tidigare kunde hanteras
inom samhällets välfärdssystem. Den
ekonomiska fattigdomen gör att en familj
riskerar att hamna i strukturell hemlöshet
– det vill säga föräldrarna, oftast en
ensamstående förälder, arbetar men
inkomsten räcker inte till, vilket gör att de
måste fytta ut och runt till temporära
boenden. Det kan också handla om att
det är svårt att ens komma in på
arbetsmarknaden.

Vad beror denna utveckling på?
- En orsak är att samhället förändras
snabbare än välfärdssystemet hinner
med. Samtidigt som allt har blivit dyrare
– hyror, mat, kläder – har det sociala
ersättningssystemet inte ökat i samma
takt. De växande klyftorna är med
andra ord en stor orsak till långsiktig
fattigdom.

Vem besöker Unga Station?
- En del som söker sig till oss är
papperslösa barnfamiljer och EU-medborgare med barn, men den stora delen
besökare har bott i Sverige i minst 5-10 år
och kan ha någon form av anställning.
Många försöker dölja sin situation och
lever isolerat. Det tar ofta fera besök innan
de berättar hur det står till. Alla vi möter
vill vara självförsörjande och bidra till
samhället. Givarnas stöd är otroligt viktigt
för att åstadkomma en varaktig förändring
för dessa familjer.

På vilket sätt har fattigdom
förändrats över tid?
- För 20 år sedan användes inte termen
fattigdom, även om det så klart fanns
familjer eller individer som levde på ett
existensminimum även då. Istället pratades
det om socialförsörjningsberoende vilket
till exempel handlade om missbruk, våld,
psykisk ohälsa eller dysfunktionalitet. Idag
kan människor drabbas av fattigdom utan
att vara sjuka, leva i missbruk eller annat.

OM UNGA STATION:
• En plats för barn och unga upp till 21 år.
• Finns i Vårberg, Järva och Södermalm.

• Barnombud , behjälpliga i kontakt med
myndigheter och andra viktiga aktörer.

• Det är frivilligt, kostnadsfritt och du får
vara anonym.

• Ekonomisk hjälp som bidrag till mat,
kläder och fritidsaktiviteter.

• Öppen verksamhet i olika former för
såväl små som stora barn.

• Kolloverksamhet under sommaren.

• Stödsamtal, barnsamtal och stödgrupper.

Läs mer på: stadsmissionen.se/ungastation

• Utfykter under helger och lov.
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OMVANDLA OMTANKE TILL
HANDLING INFÖR JUL
SOM GIVARE KAN DU BIDRA PÅ FLERA SÄTT.
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD VARJE DAG.

STÖD ÅRETS
JULKAMPANJ

MED OMTANKE
SOM KRYDDA
Stockholms Stadsmission driver kafé och
restaurang i vackra Grillska huset. Här kan
du köpa bakverk, färska bröd, lunch eller
middag med omtanke som viktigaste
ingrediens. Njut på plats eller ta med dig
hem. Vi har även catering.

Årets julkampanj syftar till att samla in
gåvor till stöd för barn i fattigdom och
strukturell hemlöshet. Hjälp oss genom att
bidra och sprida ordet om insamlingen till
nära och kära.

Välkommen till:
Stortorget 3, Gamla Stan

Håll utkik efter kampanjen på:
facebook.se/stadsmissionen.

Genom att handla och skänka till vår
Second hand bidrar du till att tillgodose
en medmänniskas basbehov och gör det
möjligt för oss att erbjuda arbetsträning för
de som står långt från arbetsmarknaden.
Här hittar du våra butiker:
stadsmissionen.se/hitta-butik

DITT ARV KAN HJÄLPA FRAMTIDA GENERATIONER
”Jag vill ge tillbaka till Stockholm, till all vänlighet och alla tillmötesgående människor
som jag har mött. Ett litet bidrag kan betyda
så ofantligt mycket och vara till glädje för
någon annan, och jag vill att det jag lämnar
efter mig ska komma till nytta.”
Det berättar Stig, som aktivt har valt att
testamentera sina tillgångar till Stockholms Stadsmission. Läs hela Stigs berättelse om hur han kom fram till beslutet att
stödja arbetet för en mänskligare stad på
www.stadsmissionen.se/stig
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Allt fer väljer att skriva in Stockholms
Stadsmission i sitt testamente. Det är en
gåva där din omtanke lever vidare och fortsätter att stödja arbetet för människor i utsatthet. Genom att testamentera exempelvis en penninggåva, din bostadsrätt eller
andra värdeföremål bidrar du till att hjälpa
barn, unga och vuxna med akut hjälp och
långsiktigt stöd. Ditt förtroende förvaltas
med största omsorg och vi tillhandahåller
en givargaranti.
Har du frågor om testamentsgåvor?
Kontakta: Elisabeth Stuart
08-684 230 56
elisabeth.stuart@stadsmissionen.se

Illustration: Studio Löfström

BESÖK VÅRA POPULÄRA
SECOND HAND-BUTIKER

Illustration: Studio Löfström

Barns rätt till trygghet

Journalisten och författaren
Patrik Lundberg är aktuell med
boken Fjärilsvägen. I den
berättar han om sin uppväxt
med en kärleksfull mamma
som offrade hälsan för sina
barns trygghet. Han känner
som vuxen en stark solidaritet
för människor som har det
svårt och menar att när du inte
har pengar betyder pengar allt.

V

ILKA DRÖMMAR GAV DIN MAMMA
UPP OCH HUR TÄNKER DU KRING
DET IDAG?

- Mamma unnade sig nästan
ingenting. De pengar som fanns
gick till min syster och mig. Efter skilsmässan från min pappa letade hon inte efter
någon ny man. Hon satte alltid oss främst,
såg till så att vi hade det som andra barn.
Det var en enorm uppoffring, som i
förlängningen kostade mamma hälsan.

VAD ÄR DIN SYN PÅ BARNS RÄTT
TILL TRYGGHET?

VAD HADE DU ÖNSKAT ATT NÅGON
SA ELLER GJORDE?

- Den rätten borde vara
defnitiv. Barnkonventionen
är numera svensk lag, men
trots det ser vi hela tiden
exempel på unga som far
illa. Ylva Mårtens antologi
”Vi måste börja med barnen”
borde vara obligatorisk läsning
för alla politiskt förtroendevalda.

Andra vuxna var faktiskt
väldigt solidariska. De
skjutsade min syster och mig
till aktiviteter när mamma
hade fullt upp. Det fanns
ofta någon som ställde upp
när vår familj behövde hjälp
med något.

VILKET STÖD HADE DU ÖNSKAT FÅ
NÄR DU VÄXTE UPP?
Jag hade önskat, och önskar fortfarande, ett
socialt skyddsnät som garanterar ensamstående föräldrar möjligheten att försörja sig
och sina barn även vid arbetslöshet och
långtidssjukskrivningar. Barns fritidsaktiviteter ska heller inte vara så förbannat dyra.
Alla som har eller har haft det fattigt vet vad
det handlar om. När du inte har pengar
betyder pengar allt. Men det är svårt att
förmedla pengar. Skolan ska vara en trygg
zon för alla barn, en plats där engagerade
lärare gjuter hopp i dem.

Foto: Stefan Tell

INTERVJU MED PATRIK LUNDBERG

PÅ VILKET SÄTT KÄNDE DU ATT DIN FAMILJ
VAR ANNORLUNDA?
Där jag växte upp fanns det en solidaritet
mellan familjer. Föräldrar som hade mycket
hjälpte och bjöd med barn som hade
begränsade medel. Det betydde mycket för
mig. Skammen fanns där, men den blev
mildare. Jag vet inte om samma solidaritet
lever kvar i dag.

VARFÖR HAR DET VARIT VIKTIGT FÖR DIG
ATT DELA DIN BERÄTTELSE?
Det är inte nödvändigtvis viktigt. Skrivande
handlar om tankeöverföring. Jag vill få
mina läsare att känna det jag känner, eller
det som personerna jag skriver om känner.
Ingenting är viktigt förrän läsarna känner
att det är det. 
MISSION:STHLM – NOV 2020
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VAD GER MAN
TILL DEN SOM INGET HAR?
Skänk glädje och ny kraft till familjer som lever i utsatthet,
ge bort ett värmande gåvobevis till nära och kära.
500 kr

Stora matkassen
500 kr räcker till en stor kasse
julmat för en familj.

100 kr

300 kr

Julstrumpan

Jullovskul

100 kronor räcker till 10 par nya
strumpor för någon som tvingats
gå i samma par i fera dagar.

300 kronor räcker till en nöjesupplevelse,
t ex att barnen kan gå på bio eller att en
familj kan besöka badhuset.

KÖP DINA JULKLAPPAR PÅ STADSMISSIONEN.SE/GAVOSHOP
Tack till våra huvudpartners som hjälper oss att göra Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.

Utdelningen från GoodCause-företagen
GodEl och GodFond går till Stockholms
Stadsmissions verksamhet BoKlara och
möjliggör både akuta insatser och
långsiktigt förändringsarbete för de
kvinnor som hamnat utanför i samhället.

Brandkontoret stödjer Stockholms
Stadsmissions verksamhet Nattjouren
– som varje dag arbetar med akuta
insatser och för långsiktiga lösningar
som leder bort från hemlöshet och mot
mer stabila boendesituationer.

Om oss
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för ett mänskligare
samhälle för alla. Det gör vi genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning.
Vi är en självständig aktör och arbetar fristående från stat, kommun och kyrka.
www.stadsmissionen.se

Pengarna från Postkodlotteriet går
bland annat till Stockholms
Stadsmissions verksamhet Unga
Station och möjliggör att vi kan
bedriva stödverksamheter för barn,
föräldrar och ungdomar.

Wallenstam bidrar till Stockholms
Stadmissions arbete för människor som
lever i hemlöshet och stöttar oss i vårt
mål att kraftigt minska hemlösheten i
Stockholm.

