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Julen tar fram det bästa i oss
Stämningen var på topp när över 500 människor av olika bakgrund samlades för att fira jul, träffa
nya vänner och bidra till ett mer inkluderande samhälle.
Den 19 december anordnade den ideella organisationen Nema Problema för tredje året i rad ett
öppet julfirande, med syftet att sammanföra människor av olika bakgrund. Stämningen var på topp
och allt gick super. Detta möjliggjordes inte minst av att så många ville vara med och bidra till festen.
-

Utöver alla deltagare som hjälpte till genom att skapa glädje, förståelse och kontakter under
firandet har vi fått hjälp av nästan 100 personer i förberedelserna. Vi var faktiskt tvungna att
tacka nej till volontärer, vilket är ett “problem” vi aldrig haft förut, säger Vilhelm Skoglund,
verksamhetsansvarig på Nema Problema.

Nema Problema är inte ensamma med att uppleva det stora intresset för att hjälpa till under julen.
Volontärbyrån, en organisation som förmedlar olika typer av ideella uppdrag över hela landet, får nu
in extra många intresseanmälningar. Så många att de efterlyser fler volontäruppdrag under jul.
-

Den senaste månaden har det kommit in nästan dubbelt så många intresseanmälningar till
volontäruppdrag som under en vanlig månad och de flesta juluppdrag har fyllt sitt behov av
volontärer, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Det verkar alltså som att julen tar fram det bästa i oss och stärker viljan att hjälpa till. Men det är
viktigt att komma ihåg att behoven av hjälp kvarstår även efter julen.
-

Vi är otroligt tacksamma över att så många hjälpte till under vårt firande och det är
fantastiskt att svenskar gärna engagerar sig under jul. Jag tror och hoppas att många av dem
som provade på volontärarbete nu får blodad tand och fortsätter att engagera sig, för
behoven kommer kvarstår även efter jul, 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.
Kontakt: ville@nemaproblema.se
facebook.com/nemaproblemaSE

nemaproblema.se

instagram.com/nemaproblema.se

