
 

 

Delprojekt i Sverige under Europeiska temaåret 

Som en del av det Europeiska året mot fattigdom och social utestängning har 
svenska organisationer och grupper beviljats finansiering för att genomföra projekt 
som belyser situationen i Sverige. Totalt har 3,6 miljoner SEK delats ut till projekt 
verksamma inom många olika områden. Inte mindre än 57 organisationer har ansökt 
om medel och 20 projekt har beviljats stöd. Mångfalden av mottagare har varit av 
stor vikt i urvalsprocessen.  

– Vårt uppdrag har varit att ge stöd till organisationer och verksamheter som tar upp 
frågan om fattigdom och social utestängning och det kan göras på många sätt. Det har 
varit viktigt för oss att stödja så många olika initiativ som möjligt, säger Christian Råbergh, 
Svenska ESF-rådet som fått i uppdrag av Socialdepartementet att leda Sveriges insatser 
under temaåret. 

En tydlig målsättning med temaårets arbete har varit att lyfta fram de personer som kan 
tala av egen erfarenhet och bära fram röster ur verkligheten. I Sverige har man därför 
tillsatt en samrådsgrupp med representanter från både ansvariga parter; 
Socialdepartementet och Svenska ESF-rådet samt representanter som företräder grupper 
där fattigdom och social utestängning är eller har varit något självupplevt. 

Ett av de största projekten är de landsomfattande länskonferenserna som äger rum den 25 
oktober i samtliga län i Sverige, samtidigt. Konferenserna blir även startskottet för den 
svenska fokusveckan som är fylld med olika projekt runt om i landet. Konferensen syftar till 
att mobilisera alla goda krafter till att medverka i en manifestation och diskussion om de 
viktiga samhällsfrågor som temaåret behandlar. Konferensen skall också fungera som ett 
avstamp för framåtsyftande och konkreta åtgärder för att bekämpa fattigdom och social 
utestängning samt stärka den sociala sammanhållningen i länet/regionen. 
 
Till konferensen inbjuds ideella organisationer som möter människor i utsatthet, olika 
brukarorganisationer, politiker, myndigheter, näringsliv och media. Konferensen inleds 
med en riksomfattande del som sänds via satellit till de övriga länen från Bio Roy i 
Göteborg. I en andra del granskas och debatteras situationen i det egna länet/regionen 
vad gäller fattigdom och social utestängning. Det europeiska temaårets ambassadörer 
deltar i sex av länen. 
 
Många av projekten har haft barnfattigdom i fokus, en fråga som berör och skapar 
engagemang. Två av temaårets ambassadörer är företrädare för organisationer som lyfter 
fram barnens och föräldrarnas röst. 
 
När slutkonferensen äger rum i Uppsala den 7-8 december kommer samtliga projekt att 
ges utrymme att visa upp sina aktiviteter under året. 
Mer om projekten och årets olika satsningar finns att läsa under den nationella hemsidan 
för året: www.temafattigdom.se  
 

 


