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En jul för och med alla
Julen är en tid för gemenskap. Många av oss samlas med familj och nära vänner för att visa omtanke och
glädje för varandra. Men det är inte alla som har denna möjlighet, det är inte alla som har familj och nära
vänner att fira julen med. Det kan och borde vi ändra på!
Den 19 december anordnas för tredje året i rad “Jul för Alla”, ett öppet julfirande där svenskar med olika
bakgrund kan mötas. Bakom firandet står den ideella organisationen Nema Problema, som i år stöds av
Quality Hotel Globe och gästas av den ideella organisationen Kompisbyrå.
-

Julen är kanske den högtid vi förknippar allra mest med gemenskap. Men oftast tänker vi nog på
gemenskap med familj och nära vänner. Vi vill uppmuntra folk att öppna sina hjärtan för fler. Och vi vet
att det är många som tycker det känns viktigt att öka gemenskapen i samhället, men samtidigt inte vet
hur. Att gå på ett julfirande och träffa människor av olika bakgrund är ett bra steg på vägen! Det river
språkbarriärer och fördomar och bygger relationer och kontakter vilket i sin tur kan leda till så mycket
mer, från jobb och bostad till ömsesidig vänskap, säger Vilhelm Skoglund som är verksamhetsledare på
Nema Problema.

Kvällen inleds klockan 17:00 med en stor julfika som hålls av Kompisbyrån, där nya och etablerade i Sverige
matchas ihop för att få lära känna varandra och träna svenska. Därefter blir det ett mer traditionellt firande
med julpyssel, dans runt granen och klockan 20:00 avrundas kvällen med julklappsutdelning.
-

Använd julen, gemenskapens tid, och öppna ditt
hjärta för fler. Kom till “Jul för Alla” för en chans
att lära känna nya människor, öva svenska, ha kul
och göra en viktig insats, säger Vilhelm.

*Nema Problema är en ideell förening med primärt syfte att stärka integrationen i Sverige. NP fokuserar särskilt på att
hjälpa nyanlända till sysselsättning och skapa möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Konkreta initiativ
innefattar mentorprogram, yrkesförberedande kurser, flera olika idrottsaktiviteter och stora högtidsfiranden.
Förutom att arbeta för stärkt integration i Sverige driver vi projekt i utlandet. NP har bland annat hjälpt till att bygga ett
barnhem i Ghana och en förskola i Ukraina och finansierar högskoleutbildning för unga behövande talanger i Uganda.
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