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LEDARE

VÄRLDSLÄGET ÄR FORTSATT OROLIGT och 
osäkert, och påverkar flera delar av vårt 
samhälle. Förutom ett oerhört lidande, 
skapar kriget i Ukraina en påtaglig flykting- 
ström även till Stockholm. Samtidigt har  
vi en situation med högre priser på mat 
och drivmedel, vilket medför att personer 
som redan lever i utsatthet får det ännu 
tuffare. Vi måste nu hjälpas åt att, på olika 
vis, kraftsamla och sträcka ut en hand till 
de som behöver det som mest. Solidaritet 
är det viktigast vi har i oroliga tider.

FÖR ATT MÖTA DE ÖKANDE BEHOVEN har vi 
under våren stärkt upp våra verksamheter 
för att i ännu högre grad erbjuda bas-
behovsstöd, juridiskt stöd, samhällsråd-
givning, trygga frizoner för barn och unga 
samt hjälp med boendelösningar. Det 
gläder mig att Bobyrån, den enhet hos 
Stockholms Stadsmission som håller ihop 
arbetet med externa boendelösningar för 
människor i hemlöshet, snabbt har kunnat 
förmedla tillfälliga boenden. Allt tack vare 
privatpersoner som har upplåtit sina hem 

och fastighet s ägare som har ställt upp med 
boenden. På sidorna 4 och 5 kan du läsa 
mer om vårt hjälp- och stödarbete för 
människor som har flytt från Ukraina.

UNDER ÅRET EXPANDERAR vi Matmissionen 
– våra sociala matbutiker där medlem-
marna kan handla mat för en tredjedel  
av normalt butikspris. När butiken i 
Hallunda öppnade tidigare i år räknade  
vi med att få 2 000 nya medlemmar under 
året. Men bara efter en kort tid nådde vi 
det målet. Det är ett tydligt tecken på att 
den ekonomiska utsattheten i Stockholm 
är utbredd.

Vårt arbete för barn och unga som 
lever i ekonomisk utsatthet är fortsatt högt 
prioriterat. Allt för att de ska få en möjlig- 
het att bara vara barn. På Unga Stations 
sommarkollo kan både barn och föräldrar 
få en chans att vila ut från en ofta både tuff 
och utsatt vardag. Det är också glädjande 
att ett nytt Unga Station öppnar i höst. Det 
blir vår femte enhet för barn, unga och 
deras familjer.

Med ditt bidrag och din medmänsklig-
het har vi fått möjlighet att utveckla och 
anpassa vår verksamhet till samhällets 
förändringar. Varmt tack för din solida-
riska handling!
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Tack vare ditt bidrag har vi under 2021 haft möjlighet att fortsätta möta behovet av akut och långsiktigt stöd. 

152 184
måltider har delats ut.

371
barn och deras föräldrar  

åkte på kollo.

VÅRA INSATSER UNDER ÅRET

142 999 
besök i våra öppna  
dagverksamheter.

11 279
besök av EU-medborgare och  

tredjelandsmedborgare på vårt  
råd- och stödcenter Crossroads.

7 254
medlemmar på våra sociala matbutiker 

Matmissionen, som totalt har  
tagit hand om 1 187 ton livsmedel  

som annars hade kaserats.

2 478 
familjer har fått ekonomiskt  

stöd för det mest  
nödvändiga.

Läs mer om våra insatser för  
människor på flykt på sid 4 – 5.
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UKRAINA – PÅGÅENDE STÖDINSATSER

Så här hjälper  
vi människor som 
flytt från krig
Till följd av kriget i Ukraina har vi breddat våra insatser för att kunna hjälpa  
fler människor som har tvingats lämna sina hem. För att möta och stötta  
människor på deras språk, finns idag personal som kan ukrainska och ryska  
i flera av Stockholms Stadsmissions verksamheter. 

BASBEHOVSSTÖD  
– MAT, KLÄDER OCH HYGIENARTIKLAR 
Från dag ett har det varit en stor efterfrågan 
på basbehovsstöd, det vill säga mat, kläder 
och hygienartiklar. Stort behov finns också 
av rådgivning och vägledning vidare in i 
samhället. 

Stockholms Stadsmission upprättade 
snabbt en riktad insats, Stödcenter Ukraina, 
i lokaler på Kungsholmen. Stödcentret är 
bemannat med vägledare med erfarenhet  
av socialt arbete.

– När de mest akuta behoven såsom  
mat för dagen och tak över huvudet är 
tillgodosedda, finns stort behov av vägled-
ning i hur man kan komma vidare. Många 
vill etablera en långsiktig och hållbar 
tillvaro, där den högsta önskan är att hitta 
ett arbete. Vi har erfarenhet av att samarbeta 
med och länka till såväl myndigheter som 
andra organisationer och företag, berättar 
Susanne Svensson, chef flyktinginsatser 
Ukraina.

UPPSÖKANDE PERSONAL  
MÖTER MÄNNISKOR PÅ FLYKT 
Vår uppsökandeverksamhet är sedan länge 
etablerad på Stockholms gator och torg  
för att hjälpa människor i akut utsatthet  
med stöd och information. Vi har nu utökat  
detta team med Stödteam Ukraina. 

Teamet arbetar uppsökande i hela 
Stockholm samt vid färjeterminalen i 
Nynäshamn. De tar personlig kontakt med 
människor som har flytt från Ukraina och 
informerar om stödjande verksamheter.  
De ger även information om hur man kan få 
hjälp att hämta ut mat och kläder, exempel-
vis i våra egna Second hand-butiker och i 
våra sociala matbutiker – Matmissionen. 

– Vi möter många barn och mammor 
som nu är på flykt. För att kunna hjälpa till 
med löpande uppdateringar har vi även 
startat en grupp på Facebook med informa-
tion på ryska och ukrainska, berättar Anna 
och Irina från uppsökarteamet.

BOENDELÖSNINGAR  
– FÖR UNGDOMAR, FAMILJER OCH VUXNA
En annan kärnfråga för Stockholms 
Stadsmission är förmedling av bostäder  
till människor som lever i utsatthet. Den 
verksamheten har under våren kompletterats 
med Bobyrån Ukraina. Förmedlingen har 
kontakt med både privatpersoner och 
fastighetsägare i Stockholms län.

– Bobyrån Ukraina är en uppväxling  
av vår befintliga verksamhet och hjälper 
specifikt människor på flykt från kriget i 
Ukraina att hitta någonstans att bo den 
första tiden i Stockholm, säger Tanja Küller, 
enhetschef Bobyrån.

Stockholms Stadsmission erbjuder även 
ett transitboende som riktar sig till kvinnor 
med medföljande barn under 18 år. 
Familjerna får möjlighet till en trygg plats 
att bo på i väntan på en mer långsiktig 
lösning.
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Anna och Irina från Stödteam Ukraina möter människor  
på flykt vid färjeterminalen i Nynäshamn.

RÅD OCH STÖD – INFORMATION,  
RÅDGIVNING OCH JOBBCOACHNING 
Råd- och stödcentret Crossroads erbjuder 
bland annat juridisk rådgivning, jobb-
coachning samt generell information om 
Sverige, myndigheter och det svenska 
välfärds systemet till deltagare som besöker 
centret. Sedan en tid tillbaka har Crossroads 
utvidgat sin målgrupp till att innefatta 
personer som kommit till Sverige med 
anledning av kriget i Ukraina.

– Vi ser det vi alltid sett, det vill säga  
att personer som är utsatta ofta hamnar i 
dubbel utsatthet kopplat till ytterligare risker 
rörande bland annat människoexploatering. 
Vi vet också att en av de mest grund-
läggande faktorerna för att motverka just 
människoexploatering är att prata med 
deltagare om risker och upplysa dem om 
deras rättigheter, säger Karin Asplund, 
enhetschef Crossroads.

TRYGGA PLATSER – MED LEK OCH  
AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA
Stockholms Stadsmissions har mångårig 
erfarenhet av att förstå och möta behoven 
hos barn och unga som på olika sätt är  
utsatta och i behov av trygghet. Att tvingas 
lämna sitt hem och fly ett krig, liksom att 
möta ett nytt land och ett främmande språk, 
är extra svårt för barn och unga. Här betyder 
möjligheten till ett sammanhang och 
kontakt med andra mycket, liksom leken 
som ett sätt att bearbeta erfarenheter. 

– Vi har nu öppen verksamhet och 
drop-in för barn och föräldrar från Ukraina 
på Unga Station Söder. Här har familjerna 
möjlighet att få rådgivning och länkning 
vidare. Samtidigt är det en plats som 
erbjuder enklare mat, lek och pyssel, säger 
Cecilia Östergren, enhetschef Unga Station.

 

MER INFORMATION
På stadsmissionen.se finns mer  
information om rättigheter och  
stöd för nyanlända på flera språk, 
däribland ukrainska och ryska.

På transitboendet får kvinnor med barn möjlighet  
till en trygg plats att bo på.

Stödcenter Ukraina tog emot 800 besökare  
första veckan centret var igång.

Stockholms Stadsmission har lång erfarenhet  
av att hantera akuta kriser. Varje dag möter 
vi människor som lever i utsatthet, varav 
många har kommit på grund av krig och 
konflikter. Vårt primära uppdrag är att 
erbjuda basbehovsstöd, juridisk rådgivning, 
meningsfulla sammanhang och ombudskap 
med fokus på långsiktig förändring.
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» Personalen  
har lärt mig så  
mycket om hur  

allt fungerar  
i Sverige «
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Att få prata med andra 
i samma situation  
betyder så mycket
En gång i veckan sätter sig Shahla på tunnelbanan från Farsta till Vårberg.  
Det tar en timme i varje riktning. Men det är värt besväret. Sedan hon kom  
till Sverige från Afghanistan har Unga Station i Vårberg, som Stockholms  
Stadsmission driver, blivit en viktig mötesplats för henne. 

TEXT: Ulrika Kihlberg • FOTO: Anna Ek

hahla berättar att just tisdags-
kvällarna, då Unga Station i 
Vårberg bjuder familjer på ett 
lagat mål mat och pyssel samt 
lek för barnen, är det bästa 
som sker på hela veckan.

– Barnen får leka och vi 
mammor får prata. Vi behöver det och vi  
lär oss mycket av varandra. Vi kallar det  
för vårt Mamma-hem! Ibland skojar vi och 
säger att vi ska åka till svärmor, säger hon 
och skrattar, och förklarar att personalen  
vid Unga Station är lika hjälpsamma som  
en idealisk svärmor.

Shahla är född i Afghanistan och kom 
till Sverige för åtta år sedan. Hon är gift, har 
fyra barn och bor sedan ett par år i Farsta 
tillsammans med sin familj.

– Min familj flyttade från Afghanistan 
när jag var sju år. Det var mitt under det 
Afghansk-sovjetiska kriget och mina föräldrar 
vågade inte vara kvar längre, berättar hon.

Familjen bosatte sig i Pakistan där Shahla 
gick skolan och utbildade sig till engelska- 
lärare, och jobbade som det i fyra år.

– Jag älskade läraryrket. Jag undervisade 
både barn och andra lärare i engelska, 

berättar Shahla, och säger att hon gärna 
hade fortsatt men att det inte gick. 

– När jag var 24 år gifte jag mig och 
flyttade i samband med det tillbaka till 
Afghanistan. Läget var lite lugnare där då. 
Men talibanerna hade sagt att kvinnor  
med barn inte fick jobba utanför hemmet,  
så min man förbjöd mig att jobba. Det var  
synd för jag älskade verkligen mitt jobb.

Efter några år började det bli oroligt i  
landet igen. Ett nytt krig bröt ut och tali- 

banerna tog över allt fler områden. Shahla 
och hennes man kände till slut att de var 
tvungna att fly med sina två små barn. 

– VI SÅLDE HUSET OCH ALLT VI ÄGDE. Resan 
kostade 50 000 amerikanska dollar. Flykten 
tog sex månader och vi passerade Iran, 
Turkiet och Grekland innan vi äntligen  
kom fram till Sverige.

Att de valde Sverige berodde på att 
hennes svärföräldrar redan bodde här och 

S

UNGA STATION 

OM UNGA STATION – verksamhet för barn och unga
Unga Station vänder sig till familjer, barn och unga som på 
olika sätt lever i utsatthet eller upplever svårigheter i livet. 
Här erbjuds samtalsstöd, ombudskap, nätverksarbete,  
föräldrautbildning och ekonomisk rådgivning. Unga  
Station har också öppen verksamhet och öppen förskola 
samt anordnar kollo och utflykter för barn och unga.

Vid Unga Station Söder finns Mötesplats Ukraina 
med riktade insatser för de som har tvingats fly  
på grund av kriget i Ukraina.

  Läs mer på: stadsmissionen.se/ungastation 
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att hennes man gärna ville bo i samma  
land som dem. 

– Jag är så tacksam över att vi bor i 
Sverige. Här kan mina barn utbilda sig  
och skapa sig en framtid. Det går inte i 
Afghani stan. Det är fullständigt kaos där 
och kvinnor är ingenting värda. Mina  
tankar går ofta till de kvinnor som blev 
kvar, säger hon med sorgsen blick. 

Hon berättar också att hon känner 
många från Afghanistan som har flyttat till 
Ukraina och att hon oroas över dem nu.

– Stackars dem, nu måste de fly från 
ännu ett krig, säger hon.

SHAHLA HAR PRECIS KLARAT av den grund-
läggande utbildningen i svenska för 
invandrare som ger behörighet att söka  
en yrkesutbildning. Hon hoppas på att  
få börja läsa till undersköterska. 

– Jag tror verkligen att jag skulle passa 
som det. Jag tycker om att hjälpa andra 
människor och jag vill på något sätt kunna 
ge tillbaka till Sverige. 

Just nu är hennes enda inkomst barn- 
bidragen. Hennes man är timanställd ett  
par timmar i veckan och får a-kassa resten 
av tiden. 

– Vi klarar oss och kan betala hyran, 
men det är tufft. I slutet av månaden måste 
jag ibland låna pengar för att vi ska kunna 
köpa mat. Därför är det så bra här på 
Stockholms Stadsmission, varje tisdag får  
vi ett lagat mål mat. Det hjälper till. 

Unga Station Vårberg erbjuder också 
Shahla och hennes familj matkasse och att 
handla på Matmissionen.

VID GRYTORNA PÅ UNGA STATION hjälper  
Shahlas äldsta son till och serverar hungriga 
barn och föräldrar. Barnen brukar också 
vara med på aktiviteter och utflykter som 
anordnas.

– Förra sommaren ordnade Stockholms 
Stadsmission ett besök på Gröna Lund. Det 
var fantastiskt! Jag har absolut inte råd att  
ta med dem dit själv. Det var det bästa som 
hände på hela sommaren och de pratar ofta 

om det, säger hon och berättar att de även 
fått gå på bio och åka till Junibacken via 
Unga Station.

– Tack så mycket Stockholms Stads-
mission! Så brukar mina barn faktiskt säga 
när de har fått följa med på någon rolig 
utflykt. Det betyder mycket för dem. Och  
jag är så tacksam för alla snälla människor 
som ger pengar hit så att barnen får göra 
sådant som andra barn gör, och inte alltid 
behöva känna att vi har det pressat ekono-
miskt.

Vid Unga Station kan familjer också  
få hjälp med att fylla i blanketter, söka 
information på nätet och få stöd i myndig-
hetskontakter. 

– Personalen är verkligen fantastisk.  
De svarar alltid när jag ringer och har lärt 
mig så mycket om hur allt fungerar i Sverige. 
De har till och med lärt mig att betala 
räkningarna med telefonen. Helt otroligt 
vilken smart sak, som jag aldrig hade lärt 
mig annars, avslutar Shahla.
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– Det bästa med mitt arbete som barnombud på Unga Station är att få möta alla familjer 
i den här gemenskapen, visa vad som finns i samhället och stötta både barn och vuxna i 
att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Annika Jansson Selim.

Följ barnombudet Annika under en dag

Under dagverksamheten och familje-
kvällarna skapar Annika och de andra 
ombuden en miljö där barnen kan 
känna sig hemma och leka fritt. Det 
sker med hjälp av böcker, leksaker 
och ett pysselrum fullt med färg och 
penslar.

– Det är givande att dagligen få 
underlätta både barns och föräldrars 
tillvaro genom samtalsstöd, råd i 
myndighetskontakter och ge värde- 
full information om rättigheter och 
skyldigheter i samhället.

– Inga barn ska behöva 
somna hungriga, säger 
Annika, medan hon 
packar matkassar till de 
familjer som inte har råd 
att köpa mat så att det 
räcker hela veckan.

Annika, Julia och Michelle hjälps åt att förbereda 
middagen, innan deltagarna kommer till familje-
kvällen som anordnas varje tisdag.

EN DAG MED ETT OMBUD 

Annika välkomnar deltagare  
till en frizon för vila och gemenskap.
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Engagera dig  
som volontär
Nu behöver vi ännu fler volontärer, 
både i vårt dagliga arbete och i våra 
riktade insatser för människor på 
flykt. Vill du också engagera dig i  
en tid då många behöver vårt stöd? 
Du kan bidra på flera olika sätt. 
Lunchservering, tolkuppdrag och 
praktisk hjälp i uppstart av verk-
samheter är några exempel.

  Mer information finns på:  
stadsmissionen.se/volontar 

Öppna ditt hem 
Vi hjälper människor som tvingats 
fly på grund av kriget i Ukraina  
att få ett tillfälligt hem. Har du 
möjlighet att öppna upp hela eller 
delar av ditt hem eller fritidshus?  
Vi matchar dig med en boende  
och finns med som ett tryggt stöd 
under hela processen.

  Läs mer på:  
stadsmissionen.se/vad-vi-gor/
ukraina/boende-ukraina

Årets sommarkampanj syftar till att samla in gåvor till stöd för barn och familjer på flykt.  
Hjälp oss genom att bidra och sprida ordet om insamlingen till nära och kära. 

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

Stöd vår 
kampanj

Så testamenterar du en gåva
Genom en testamentsgåva låter du ditt arv bidra till en bättre framtid för människor  
som lever i utsatthet. Stockholms Stadsmissions jurist Jakob Apéria svarar på några  
vanliga frågor om testamentsgåvor.

1. VAD KAN JAG TESTAMENTERA? 
Du väljer själv hur stor del av ditt arv som du vill testamentera. Det kan till exempel  
handla om pengar, en bostadsrätt eller andra värdeföremål. 

2. KAN JAG BESTÄMMA VAD MIN GÅVA SKA GÅ TILL? 
Ja, du kan rikta din gåva till en enskild verksamhet eller låta oss använda gåvan i den 
verksamhet där den behövs som mest. 

3. VAD BEHÖVS FÖR ATT ETT TESTAMENTE SKA VARA GILTIGT?
Testamentet ska vara skriftligt, daterat samt undertecknat av dig och av två oberoende  
vittnen över 15 år. Vittnena behöver inte veta vad som står i testamentet.

4. HUR FÅR STOCKHOLMS STADSMISSION KÄNNEDOM OM TESTAMENTET? 
Skicka gärna en kopia till oss med information om var originalet finns. Informera  
också familj eller efterlevande om att ett testamente finns.

Har du fler funderingar?
Välkommen att kontakta: 
Jakob Apéria, ansvarig  
testamentesärenden
jakob.aperia@stadsmissionen.se 
08-684 230 56 

Fler sätt att stödja människor i utsatthet
Tillsammans med dig och andra givare kraftsamlar vi nu våra insatser för att hjälpa ännu fler.
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Allt handlar om att skapa  
trygghet för barn och unga 
Att jaga trygghet har varit Nadim Ghazales drivkraft hela livet. När han som sjuåring  
kom som flykting till Sverige hade hans familj lämnat ett krigshärjat Libanon bakom sig.  
Trots att de nu var i säkerhet kände han sig otrygg. 

– JAG LÄMNADE OTRYGGHETEN i form av krig 
och fara bakom mig, men också släkt, familj 
och vänner. När jag kom till Sverige var jag 
visserligen i en mer stabil och trygg miljö, 
samtidigt befann jag mig i en social otrygg- 
het i och med att jag inte var rotad här. Jag 
hade inte kulturen, kompisarna eller språket, 
säger Nadim Ghazale, polis, författare och 
debattör.

Nadim vet hur mycket en utsträckt hand 
betyder för att man som flyktingbarn ska 
känna sig lite tryggare i ett nytt land. Det som 
hjälpte Nadim var de medmänniskor som 
visade honom vägen in i det svenska sam- 
hället; Eva-Lena i kyrkan, läraren Håkan, 
fotbollstränaren och kompisen Tobias och 
hans mamma. Nadim kallar dem för sina 
dörröppnare. 

– Min barndomskompis Tobbe tycker att jag 
överdriver när jag säger hur mycket han 
betydde för mig under uppväxten. Han säger 
att han ju bara var en kompis. Att ”bara vara 
en kompis” betyder oerhört mycket, både  
för den språkliga utvecklingen och hur man 
kommer in i det svenska samhället.

SOM VUXEN OCH med sitt yrke som polis, vill 
Nadim bidra till att skapa trygghet för barn 
och ungdomar. Han vet vikten av att vara 
brobyggare mellan de som står utanför och 
de som har en plats i samhället. 

– Jag tror på medmänsklighet. Alla kan 
vi bidra till att fler barn får en bra start och 
integration i sitt nya hemland genom att 
sträcka ut en vänskaplig hand. Allt handlar om 
trygghet. Att skapa trygghet för barn och unga.

Nadim Ghazale är polis, föreläsare  
och debattör. Han medverkade i  
Veckans Brott i SVT. I Sommar & Vinter 
i P1 2021 pratar han om de människor  
som mötte honom i Sverige när han 
som barn flydde från Libanon.
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 // ILLUSTRATION RUNT TEXTEN // 

Varmt tack!
 

För att du stöttar vårt arbete för människor som  
lever i utsatthet. Med ditt stöd kan vi växla upp  
och hjälpa fler barn och familjer i Stockholm. 

Om oss
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare 
samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. 
Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa de mest utsatta i samhället.

www.stadsmissionen.se

Tack till våra huvudpartners som hjälper oss att göra Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.
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