Pressmeddelande, 2019-06-11

Midsommar för och med alla
Efter förra årets succé är det dags igen - på midsommarafton anordnar Nema Problema en öppen
midsommar- och integrationsfest där människor av olika bakgrund kan ha det kul och träffa nya
vänner.
-

Det kommer bli superroligt! Förutom alla traditionella inslag såsom majstång,
midsommarlekar och ringdans kommer det anordnas integraitonsquiz, kompismatchning och
sång från alla världens hörn. Dessutom bjuder vi på glass och alla barn kommer kunna leka i
vår “kids corner”, säger Vilhelm Skoglund som är verksamhetsledare på Nema Problema.

Men syftet med firandet är mer än att endast vara roligt. Nema Problema menar att möten mellan
nya och etablerade i Sverige är viktigt för en lyckad integration och hållbar samhällsutveckling.
-

Sverige är ett land präglat av mångfald. Och för att det här landet ska bli så bra som möjligt
måste vi känna glädje, förståelse och gemenskap med varandra. Att träffa människor som har
en annan bakgrund är inte bara roligt, det kan också bryta fördomar, bygga relationer och ge
nya perspektiv, säger Vilhelm Skoglund.

Firandet äger rum klockan 11:30-14:00 i
Rålambshovsparken i Stockholm. Klockan 12:30 är
det dags att resa stången och direkt därefter
börjar lekar och dans.
Kom och fira in sommaren, ha roligt, lär känna nya
människor och bidra till ett och bättre samhälle!

*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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