Årsberättelse för Stefanushjälpen 2015
Stefanushjälpen är en kristen förening med en vision att skapa en plattform för medmänsklighet i
Uppsala. Vi har under 2015 växt och utvecklats och fått fler medlemmar. Det här är Stefanushjälpens
årsberättelse.

Året började med en nyårsfest för utsatta på initiativ av dåvarande volontären Johannes Widlund. Coop
Boländerna sponsrade med massor av överbliven julmat och många volontärer både bakade innan och
hjälpte till under festen. Ungefär trettio utsatta människor, varav majoriteten rumänska EU-migranter
gästade och ytterligare 15 hjälpte till som volontärer. Micael Grenholm talade om julens budskap och
det delades ut julklappar som skänktes från julklappsappellen och mössor, vantar och underställ från ett
företag som önskar vara anonymt. Överblivna kläder och mat såldes på kyrktorget i Korskyrkan där
festen också hållits, och det som blev över från försäljningen delades ut till natthärbärget i Ulleråker.

Opinion
På förintelsens minnesdag den 27 januari föreläste dåvarande ordförande Micael Grenholm på
Katedralskolan i Uppsala, ett av många talaruppdrag under 2015 som berörde ämnet EU-migranter och
att hjälpa de fattiga. Bland annat besökte Micael Emeritikretsen i S:t Pers kyrka 5 februari, Sankt
Johannes Kyrka i Malmö 15 mars, Domkyrkoförsamlingen i Uppsala 24 mars, Svenska kyrkans
Världsdag i Gävle 18 april med Anna-Karin Hammar, Röda korsets ungdomsförbund i Uppsala 12 maj,
föredrag med Hans Lindholm i Östervåla Missionsförsamling 2 september, seminarium på konferensen
för utsatta EU-medborgare i Saronkyrkan Göteborg 2 oktober, Svenska kyrkan i Östhammar 12
november samt scoutkåren i Harbo Missionsförsamling 19 november. Även Johannes Widlund blev
inbjuden som Stefanushjälpens representant vid ett panelsamtal Diakonia anordnade i Göteborg i maj
och på Diakonias aktivistgrupp i Uppsala 19 oktober.

Stefanushjälpen har under 2015 även figurerat i en mängd olika mediesammanhang för att driva
opinion och berätta om verksamheten. Micael debatterade tiggeriförbud på den norska debattsidan
verdidebatt.no. I Metro debatterades Kalla Faktas program om utnyttjade EU-migranter i maj, och
följande månad var Stefanushjälpen delaktiga i en debattartikel Aftonbladet. I oktober debatterade
Johannes och Micael med KD:s partiledare Ebba Busch Thor om huruvida deras förslag skulle hjälpa
utsatta EU-migranter eller inte, och samma månad argumenterade Micael i Nyheter24 för att kåkstäder
kan undvikas genom tillgång till faktiska bostäder.

Förutom denna lista med debattartiklar har Micael varit med i Verkligheten i P3 i maj. Därtill har det
funnits reportage där Stefanushjälpen antingen kommenterat händelser eller varit i centrum i bland
annat Dagen, Metro, SVT, Lilla Aktuellt och flertalet gånger i UNT.

Alla dessa mer officiella sammanhang är dock bara en del av Stefanushjälpens opinionsarbete där
facebooksidan har fått fler och fler gillningar, och under året överskridit 550. Några av inläggen delades
över 40 gånger och fick en publik på över 10 000 personer.

Löpande verksamhet
Kärnverksamheten är att vara ett konkret stöd för de många barnfamiljer som befinner sig i Uppsala
med omnejd. Flertalet familjer har fått hjälp genom insamlade medel med varma kläder, mat, mediciner,
praktikplatser och så vidare. Swish ordnades för att underlätta insamlingsarbetet. Stefanushjälpen var
delaktiga i att öppna upp Korskyrkan för att låta en familj bo där under en tid på våren när det
fortfarande var kallt utomhus. Flertalet husvagnar har inhandlats som bostad åt barnfamiljer, och
kontakt med myndigheter för att försöka få till skolgång har tagits. En man har också fått hjälp med
bostad och arbetsintervjuer.

Under året värvades 'supervolontären' Jenny Lindqvist som lagt runt åtta timmar per dag på att hjälpa
främst, men sannerligen inte enbart, en stor familj i Uppsala. Allt från att arrangera ett uppställande av
Bajamaja, till att ordna grillkvällar och allt möjligt vardagligt som människor behöver. Inte minst mycket
värme och kärlek som EU-migranter i Sverige inte alla gånger blir strösslade med. Dessutom har
rumänska biblar delats ut till de som kan läsa, vilket rörde några till tårar. De flesta rumänska EUmigranter som finns i Uppsala har en kristen tro.

Därtill har Stefanushjälpen under hösten dragit igång med en volontärgrupp som är tänkt att kunna vara
en enkel instegsport till att engagera sig för EU-migranter och också fungera som föreningens händer
och fötter. Allt i linje med Stefanushjälpens vision om att vara en plattform för medmänsklighet i
Uppsala.

Det skulle krävas mycket mer plats för att täcka allt som gjorts av Stefanushjälpens volontärer när det
gäller konkret hjälp.

Andra projekt
En familj som tyvärr försvann till Tyskland under våren var med i ett spännande projekt med syfte att få
igång mannen i familjen som föreläsare. En god idé som säkerligen kunde ha/kan fungera i framtiden.
Vi har dessutom dragit igång ett stipendieprogram med syfte att understödja EU-medborgare som vill
satsa på högre utbildning men som saknar de finansiella medel som krävs. Hittills har det varit svårt att
få det att fungera helt perfekt med personer som kan bevisa sina studieresultat, men projektet ligger
kvar och planeras att gå igång under året.

Under våren anordnades också ett rådslag tillsammans med Anna-Karin Hammar (som också är
upphovsperson till stipendieprogrammet) där vi bjöd in allmänheten, förklarade Stefanushjälpens
verksamhet och också fick kontakt med ett par blivande volontärer.
Under hösten hölls ett extrainsatt föreningsmöte där Micael Grenholm meddelade att han avgår som
ordförande men sitter kvar i styrelsen. Johannes Widlund blir vald till ny ordförande tillsammans med
Carl-Johan Berglund som kassör, Emelie Bredmar och Jenny Lindqvist valdes in medan Sunniva
Rettinger avgick.

Johannes blev också inbjuden att sjunga två låtar och berätta om Stefanushjälpens verksamhet på
Korskyrkans gospelkör Reneweds julkonsert. Kollekten gick därefter till föreningen, imponerande 15
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