
 

 

Ett samverkansnätverk för att hjälpa unga i utsatthet. 

• Project Soulidarity har varit verksamt sedan april 2020. Det primära uppdraget är att hjälpa unga i 

utsatthet med; tak över huvudet, mat och tillgång till psykosocialvård & hälsa (MHPSS). Arbetet 

baseras på de individuella och det samhällsmässiga behov som uppstår av ofrivilligt utanförskap i 

relation till demokratins principer gällande individens rätt till sin autonomi, mänskliga rättigheter & 

människovärdesprincipen och en global hållbar utveckling. 

• Verksamhetens praktiska arbete riktar sig till att hjälpa samhällets ”mest utsatta” på såväl individnivå 

som ur ett större perspektiv. Det innebär att målgruppen som vi når ut till är de som ej kan få sin 

medfödda rätt till mänskliga rättigheter, autonomi och basala behov tillgodosedd genom andra 

samhällsinsatser och/eller andra myndigheter & statligaorganisationer.  

• Project Soulidarity verkar genom ett nätverk bestående av en styrgrupp med representanter från flera 

olika civilsamhällesorganisationer. Styrgruppen består för närvarande av representanter från; Röda 

Korset, Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén, War Child, Ny Gemenskap och Fryshuset. Vidare samarbetar 

verksamheten med andra aktörer som har betydelse för att den fortlöpande verksamheten ska 

fungera, några av dessa är Songlines, Röda Korsets Ungdomsförbund, Stadsmissionen, 

Equmeniakyrkan, RFSL-ungdom, Vandra För Amnesty, Refugees Welcome Stockholm och många fler.  

Upplysning- och påverkans-arbete. 

• Vår värdegrund bygger på människovärde, rättvisa och autonomi. Det genomsyrar allt vi gör och 

vägleder besluten vi fattar. Vi utgår från förståelsen av begreppen som de formuleras i FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter, och Regeringsformen 1 Kap 2 §. 

• En viktig del av arbetet består av att upplysa omvärlden om den akuta situationen och samverka för 

att finna lösningar i enighet med värdegrundsprinciperna 

• Project Soulidarity har bland annat; kontinuerlig dialog med beslutsfattare utifrån den verklighet vi 

upplever. Därigenom har vi exempelvis lämnat in yttrande om betänkande gällande lagändring, 

producerat kortfilmer och annan media i upplysningssyfte, arbetat fram teoretiska modeller och 

metoder för att kunna samverka mellan företag och civilsamhälles i enighet med Agenda 2030 & De 

nio planetära gränserna i syfte att skapa ett inkluderande samhälle, en hållbar värld och en bättre 

framtid för de mest utsatta. 

 

 



 

 

Det dagliga nätverkandet.    

• Det primära uppdraget är att hjälpa unga i utsatthet med tak över huvudet, mat och tillgång till 

psykosocialvård & hälsa (MHPSS). Vi har sedan start direkt tillgodosett minst 26- och upp till 35-

platser per dygn. Under de kalla månaderna utökar vi verksamheten ytterligare för att människor inte 

ska frysa ihjäl. Sedan start 2020 har verksamheten nått ut till flera hundra individer. Räknat ur ett 

individperspektiv har vi tillsammans tillgodosett mer än 14 400 heldygn med ”tak över huvudet” och 

mer än 43 200 måltider, under den period vi varit verksamma.  

• Det praktiska arbetet med individer handlar om att finna sätt att möjliggöra för individen att ta nästa 

steg i livet genom att hjälpa och motivera individen som befinner sig i utanförskap att komma ur sin 

nuvarande levnadssituation genom hållbara och långsiktiga lösningar för inkludering sett ur flera 

perspektiv.  

• För att möjliggöra det praktiska arbetet innebär det att stödet som ges innefattas av flera delar och 

anpassas efter individ, resurs och mål. Förutom det mest basala som tak över huvudet och mat 

omfattas arbetet av psykosocial vård & omsorg genom bland annat hjälp till; fysisk & psykisk vård, 

kunskap & utbildning, rättshjälp, läxhjälp/CV-skrivning, terapeutiska samtal, fysisk aktivitet, hälsa & 

fritid och liknande. 

Att inte få vara med… 

• Merparten av ungdomarna vi möter befinner sig i ofrivilligutanförskap. Det bakom liggande 

rättsjuridiska systemet försätter individer i existentiell limbo. Vilket givetvis påverkar den 

psykiska(o)hälsan och förutsättningarna för att bibehålla och/eller skapa ett välmående. 

• Det goda samtalet… att bli sedd, lyssnad till och förstådd är en del av processen till att 

komma till förstånd med sin egen situation och finna vägar till ett välmående. Att skapa 

mening, hopp, gemenskap & sammanhang är en betydande del av arbetet. Inom nätverket 

tillgodoser vi olika former av frivilliga samtalsgrupper, samt enskilda motiverande-, 

diakonala-, själsliga- & psykologiska-samtal. Vidare strävar vi efter att finna vägar till 

meningsfull sysselsättning genom utbildning/lärande, fritidsaktiviteter, kultur, sport, 

skapande, sång och musik.  

Utvecklingen framåt. 

• Alternativ för överlevnad för de som lever i totalutanförskap är att antingen ta hjälp av 

civilsamhällets goda krafter eller att exempelvis ta svartjobb, ägna sig åt kriminalitet eller ett 

liv i som innebär ännu mer flykt. Att människor godtyckligt försätts i utanförskap p g a staten 

inte tillgodoser de individer som befinner sig i Limbo med möjligheter att kunna försörja sig 

själv eller på annat sätt ta del av det välfärdssamhälle som vi andra har tillgång till är inte en 

hållbar lösning på något sätt. Vägen framåt innefattar bland annat att samverkansarbetet 

med utanförskapsfrågor ses ur flera perspektiv och således omfattas av en inkludering som 

är hållbar för människa, miljö och samhälle. Därför anser vi att det är en god idé att 

sammankoppla civilsamhällets humanitära insatser med de globala 17 målen som 

presenteras i Agenda 2030 och de planetära gränserna i den praktiska verksamheten för att 

påverka och arbeta för en bättre framtid för alla. 
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