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RådRum ger röst åt nyanlända:

Om en önskan att ha
samhället på sin sida

De ord som förekommer flest antal gånger vid besöken till RådRum.

2

Sammanfattning
RådRum erbjuder frivilligbaserad kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för
personer som är nya i Sverige och inte är
medborgare i ett EU-land. Sedan 2014 finns
verksamheten på femton platser i elva kommuner i Skåne, Stockholms och Uppsala län. Målet
är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt.
RådRum ger nyanlända en möjlighet att möta
någon som talar det egna språket och som inte
representerar det etablerade systemet till vilket
de ofta står i stark beroendeställning.
All rådgivning sker på frivillig basis; rådgivarens
engagemang bygger på viljan att göra en god
insats för någon annan. Sedan starten i Kristianstad i maj 2014 har Rådrums frivilliga rådgivare
gett hjälp och stöd vid 10 081 besök. Den sammanlagda tiden som de frivilliga lagt ner sedan
mitten av 2015 beräknas vara 3 850 timmar
eller 481 arbetsdagar.

komplement till välfärden när den inte räcker till
eller inte ger den nyanlända en rättvis behandling och som en kraft för att påverka beslutsfattare i den riktning som vi tror är nödvändig för
ett socialt hållbart samhälle. För att klara det
kan RådRum bidra med tre viktiga perspektiv:
• Frivilligt engagemang stärker tilliten mellan
människor. Tillitsfulla människor kan delta i
samhällslivet med sin fulla potential.
• Individens behov måste alltid komma först.
Det är kring människan – och inte myndigheten
– som åtgärder och program måste utformas.
• Samverkan är en nyckel till framgång. Om
introduktionen av människor i ett samhälle kan
beskrivas i termer av framgång är den i så fall
helt beroende av att alla goda krafter arbetar
tillsammans, hela vägen och, återigen, med
individen i centrum.

Målet för allt som görs i RådRum är att nyanlända i Sverige ska få åtnjuta sina rättigheter
i samma utsträckning som alla andra. Det är
tydligt att ett antal människor står utanför
samhällsgemenskapen när det gäller sociala
sammanhang, utbildning och sysselsättning.
Ofta rör det sig om strukturella hinder såsom
långa väntetider, brist på samverkan mellan
myndigheter, en stelbent tillämpning av lagstiftningen eller bristfällig information som gör
att individen aldrig får de nycklar som krävs för
att låsa upp samhällets stängda dörrar. Men
många gånger drabbas individen helt enkelt
av enskilda myndighetsutövande individers
förutfattade meningar som berövar dem makten
över sina liv.
Som del av den idéburna sektorn kan RådRum
sägas ha två viktiga samhällsfunktioner: som
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Förord: behoven visar vägen
Att det behövs råd och stöd för att komma in
i det svenska samhället har varit uppenbart
länge. Offentlig sektor gör mycket men räcker
inte till på alla områden. Det behövs komplement. Vi insåg att det behövdes en plats för
neutral, opolitisk och konfidentiell rådgivning.
Våren 2014 beslöt Hållbar Utveckling Skånes
styrelse att satsa på något helt nytt för att
tillfredsställa detta behov. Det blev RådRum –
ett ställe dit man kan gå och träffa människor
som vill lyssna och lotsa, ge råd och stöd om
man behöver hjälp att navigera i det svenska
samhället.
Utvecklingen av RådRum blev ett fantastiskt
samarbete i en kunskapsallians mellan Malmö
stad och Region Skåne, Bildningsförbundet
Sensus och Hållbar Utveckling Skåne. Så småningom tillkom IM Individuell Människohjälp.
Alla bjöd generöst på tid, erfarenhet och stort
engagemang.

Vi inspirerades av Citizens Advice Bureau i
Storbritannien. Deras erfarenhet av rådgivning med välutbildade volontärer gjorde att vi
byggde RådRum på viljan och engagemanget
hos enskilda människor som vill ge av sin tid
och kompetens. Det stod tidigt klart att rådgivarna ska vara en blandning av dem som bott
här länge och de som nyss har kommit hit.
På RådRum möter man varandra med ömsesidig respekt i en gemensam läroprocess och
med ett gemensamt intresse. Många har hittat
sin väg in i vårt samhälle genom ett möte med
våra rådgivare och många rådgivare har hittat
sin roll i samhällsutvecklingen. Det är vi enskilda
människor som tillsammans bygger ett inkluderande och hållbart samhälle.
Birthe Müller
Styrelseordförande
IM Individuell Människohjälp
Initiativtagare och tidigare
projektledare för RådRum

”Alla besökare som jag har träffat på RådRum har fått tillgång till miljoner ord av
information men nästan ingen har fått den i rätt tid eller hjälp med att förstå innehållet.”
Anna, samordnare RådRum Stockholm

”Äntligen har jag återförenats med min familj efter att ha lidit under väntetiden. Det var
ett nytt liv för mig. Jag var gravid och ensam, jag vet inte vad jag skulle ha gjort utan
rådgivarnas hjälp”.

Besökare, RådRum Simrishamn

”Ofta börjar handläggaren ett samtal mitt i, istället för att lite mer grundligt först beskriva
vad de gör och vad andra myndigheter gör.”

Maria, samordnare RådRum Malmö
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Engagemang bortom boksluten
Varannan vuxen svensk har någon gång arbetat
ideellt. Den idéburna sektorn omsätter 150 miljarder kronor per år, vilket är cirka fyra procent
av BNP. Men ideellt engagemang är en samhällskraft som är svår att värdera i pengar. Den
stärker den sociala sammanhållningen. Den ger
näring åt känslan av tillit, trygghet och mening.
En livfull idéburen sektor främjar ett öppet,
demokratiskt och hållbart samhälle.
RådRum är en frivilligbaserad rådgivningsverksamhet som ger kunskap, kontakter och
en möjlighet att stärka den nyanländes egenmakt och ge denne verktyg att förändra sitt liv.
För några är verksamheten ingenting mindre
än en livlina.
Med den här rapporten vill vi både visa de
möjligheter till inkludering och etablering av
nyanlända som ryms i RådRum och de stora
utmaningar som individen måste övervinna i
mötet med det nya samhället.

Ökad delakighet och stärkt egenmakt

RådRum erbjuder frivilligbaserad kostnadsfri,
opartisk och konfidentiell rådgivning för personer som är nya i Sverige och inte är medborgare i ett EU-land. Sedan 2014 finns RådRum
på femton platser i elva kommuner i Skåne,
Stockholms och Uppsala län.
Målet är att öka tilliten till och delaktigheten
i samhället och att stärka förmågan till egenmakt. Mer konkret innebär det att RådRum ska:
• bidra till att öka individens möjligheter att ta
tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning
som resten av befolkningen.

RådRum i Eslöv och Helsingborg – två exempel på hur den
idéburna sektorns frivilligkraft kompletterar samhällets insater
för nyanlända.

• bidra till att öka individens möjlighet till
språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt
nätverk och personlig utveckling.
• bidra till att öka individens möjligheter att
etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till
värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till
samhället genom ideellt engagemang.
RådRum är en kunskapsallians mellan Hållbar
Utveckling Skåne, IM Individuell Människohjälp,
Malmö stad, Region Skåne och Sensus. I några
kommuner har rådgivningen formaliserats i ett
Idéburet Offentligt Partnerskap, som innebär
att kommunen och RådRum driver och utvecklar verksamheten i samverkan.
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RådRum ur ett forskningsperspektiv
RådRum utgör ett exempel på en verksamhet som bedrivs i gränslandet mellan olika
samhälleliga sektorer och gränser i en typ av
organisationer som kan benämnas som hybridorganisationer. Hybridorganisationer växer
fram som ett svar på samhällets behov av
nya arbetssätt för att lösa olika typer av samhällsutmaningar. I praktiken sker detta ofta
genom att befintliga resurser, kompetenser
och arbetssätt kombineras på ett nytt sätt
i nya organisations- och verksamhetsformer.
För att studera dessa nya arbetssätt följs
verksamheten av statsvetaren och forskaren
Jens Sjölander vid Malmö Universitet under
2017–2019.
Det övergripande syftet för följeforskningsprojektet är att tydliggöra de värden som
RådRum genererar för nyanlända och för
samhället, och hur dessa värden kan mätas, i
till exempel monetära termer. Tidigare resultat

av nya organisationsformer med syfte att verka
för ökad inkludering av grupper präglade av
utanförskap, pekar på vikten av tvärsektoriella,
långsiktiga och rättighetsbaserade arbetssätt.
En av utgångspunkterna för verksamheten är
att möjligheten för nyanlända att möta någon
som talar det egna språket, och som inte
representerar det etablerade systemet (till vilket
de ofta står i stark beroendeställning), främjar
tilliten mellan nyanlända och det svenska
samhället.
Preliminära resultat av följeforskningen pekar
på att de som besöker Rådrum ser positivt
på RådRums verksamhet, och på behovet av
ökad samverkan mellan olika organisationer
och insatser i mötet med nyanlända. RådRums
frivilliga, med egen erfarenhet av att vara nyanlända, påtalar även värdet av RådRum som en
arena för ökad delaktighet i samhället, främst
genom ökade kunskaper i det svenska språket
och om det svenska samhället.

RådRum i Sverige

Efterfrågan på en generell opartisk och konfidentiell stöd- och rådgivningsfunktion som kan
komplettera samhällets vägledningsservice ökar. Idag finns RådRum på femton platser i Skåne,
Stockholms och Uppsala län. Verksamheten finansieras genom fondmedel och andra bidrag samt
de resurser som parterna bakom RådRum investerar i verksamheten såsom till exempel projektledning, utbildningsinsatser, kommunikation och frivilligvård.
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Det frivilliga engagemanget –
grunden för all rådgivning
RådRum bygger på frivillighet. All rådgivning i
RådRum sker utan ekonomisk ersättning i form
av lön eller arvode. Rådgivarens drivkraft är att
göra en medmänsklig insats för någon annan
för att det känns bra. En person uttryckte det
som en lättnad att få träffa en person ”som är
där för att hen vill”.
Sedan mitten av 2015 har rådgivarna tillsammans lagt ner 3 847 timmar på ideellt arbete
som, utöver den grundläggande informationsförmedlingen, också innebär ett stöttande
samtal och verktyg för att lösa praktiska frågor.

All rådgivning utförs av frivilliga rådgivare som ofta talar flera
språk och ibland själva är nya i Sverige.

Ofta har rådgivaren själv sitt ursprung i ett land
utanför Europa och får på detta sätt möjlighet
lotsa andra, som nu är i en liknande situation,
rätt i det nya samhället.
För rådgivaren innebär det frivilliga engagemanget en möjlighet till språkträning, ökad
kulturförståelse, personlig utveckling och fördjupade kunskaper om det svenska samhället.
Många rådgivare vittnar om att det är tillfredsställande att aktivt kunna bidra till ett socialt
mer hållbart samhälle med sin expertis, språkkunskaper och sociala förmågor.

Sedan starten i Kristianstad i maj 2014 har Rådrums frivilliga rådgivare gett hjälp och stöd vid
10 081 besök. 8 810 eller ungefär 9 av 10 besökare har varit personer som är nya i Sverige.
3 176 eller en dryg tredjedel har varit kvinnor. Den sammanlagda tiden som de frivilliga lagt ner
sedan mitten av 2015 beräknas vara omkring 3 850 timmar eller 481 arbetsdagar.

Utbildningsinsatser för frivilliga rådgivare
Sedan starten har 32 ubildningar genomförts.

Antal utbildade frivilliga:
362
Antal utbildade frivilliga ur målgruppen: 218
Antal utbildade frivilliga som är kvinnor: 153
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Hinder för inkludering och etablering i samhället
Vi vet att människor mår bra av att ingå i ett
socialt sammanhang. Vi vet att människors tillit
till sina medmänniskor och till samhällets institutioner stärker sammanhållningen och demokratin. Vi vet att språk, kontaktnät, sysselsättning
och utbildning skapar framtidstro och stolthet.
Trots det fortsätter ett stort antal människor i
Sverige att stå utanför samhällets gemenskap
med ofta små möjligheter att påverka sina livsvillkor.

• Informationen från kommunen är otillräcklig
och lämnas ofta direkt efter beslut om uppehållstillstånd när frågor om till exempel anhöriginvandring kan vara mer angeläget.

RådRum arbetar för att nyanlända i Sverige ska
få åtnjuta sina rättigheter i samma utsträckning
som alla andra. Vi ser ett antal hinder för integration och etablering.

• Barnfamiljer som söker hjälp med boende av
Socialtjänsten måste ofta lösa det själva med
hänvisningen till föräldraansvaret i lagstiftningen, en förväntan som är svår att leva upp
till som ny i Sverige.

I många fall handlar det om strukturella hinder, alltså hinder som hänger samman med till
exempel svårtolkad lagstiftning och regelverk
eller hur myndigheter organiserar sitt arbete
och kommunicerar (eller inte kommunicerar)
med varandra. I stort sett i alla fall handlar det
om upplevelsen av att bli ifrågasatt, att inte bli
tagen på allvar, inte få rätt information översatt
på rätt sätt och i rätt tid och liknande.

• Det finns en stark vilja bland myndigheterna
att underlätta integration och etablering samtidigt som det finns en frustration kring vem
som ska ha ett övergripande ansvar för klientens
bästa.

• Personer som deltar i samhällsintroduktionen
har en stark känsla av godtycklighet i kommunernas tolkning och tillämpning av kommunplaceringslagen vilket leder till en spänd och
irriterad stämning – närmast som en konkurrenssitation om att få bo i en bra kommun eller
slippa en dålig.

En hel del löser besökaren och den frivillige
rådgivaren tillsammans i rådgivningen, men
många hinder kräver långt större samhälleliga
insatser där människans – inte myndighetens –
behov och förutsättningar står i centrum.
Det här är några av de hinder vi har sett:
• Generellt sett otydlig information och kommunikation gentemot individen och mellan de
myndigheter som hanterar ärendet.
• Ett ofta förekommande antagande från socialtjänsten att individen känner till samhällets uppbyggnad och därför i alla lägen vet vad som
förväntas av denne. Krångliga regelverk skapar
missförstånd och förvirring.
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RådRum verkar för att individens behov ska sättas i främsta
rummet.

• En ofta förekommande känsla av att bli ifrågasatt om alla handlingar inte är i perfekt ordning
– något som gör att många känner sig kränkta
av socialtjänsthandläggarens frågor.
• Många är oroliga för att socialtjänsten ska
placera barnen i fosterhem för att man bor
trångt, mår psykiskt dåligt eller är arbetslös.
Det finns en upplevelse av godtycklighet i socialtjänstens ingripanden, där det ibland tycks
vara handläggarens magkänsla och upplevelse
av situationen som gör att handläggaren inte
lyssnar på individerna och deras situation.

• En påtaglig rättsosäkerhet och en orimlig
bevisbörda i asylprocessen som gör att den
sökande får avslag på grunder som inte har
med den sökandes asylskäl att göra utan enbart
är resultatet av svårbegripliga procedurer inom
och mellan myndigheter.
• Långa väntetider vid asylprövningsenheten
som inte bara påverkar den fysiska och psykiska
hälsan negativt utan också omöjliggör planering för framtiden, sysselsättning, utbildning
och så vidare.

• Tolkar som saknar den kompetens som
krävs för att kunna bistå handläggare och
individen eller familjen i socialtjänstärenden.
Det är också svårt att få till bra översättningar
av informationen.

RådRum har både rollen av att möta behov genom medmänskligt stöd och påverka
samhället till att förändra system som förhindrar etablering och inkludering.
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Rekommendationer
Av flera tänkbara skäl till att RådRum fyller en
viktig funktion som komplement till och systempåverkare av välfärden ser vi frivilligt engagemang, samverkan och individen i centrum som
de mest centrala.
Frivilligt engagemang stärker tilliten
RådRum bedrivs helt utan vinst- och egenintresse. De ekonomiska vinsterna med en livskraftig idéburen sektor är emellertid inte bara
svåra att uppskatta de är också av underordnad
betydelse. Det är vad människor som frivilligt
ger av sin tid och visar omsorg och omtanke
med andra kan göra för den sociala sammanhållningen, som betyder något.
RådRum är en del av ett sammanhängande
skyddsnät av medmänsklighet som sträcker
sig över hela landet och som finns för alla dem
som tillfälligt befinner sig i en utsatt livssituation. Det är ingen överdrift att säga att RådRum
många gånger utgör skillnaden mellan ett liv i
trygghet och välbefinnande och ett liv i utsatthet. Rådgivaren bidrar till att skapa tillit och tillit
bidrar till att skapa hållbara människor.
Rekommendation
Offentlig sektor – från lagstiftning på riksdagsnivå till policies för det lokala föreningslivet
– behöver göra allt som står i dess makt för
att stärka förutsättningarna för frivilligt engagemang, till exempel genom att underlätta
regelverk och att utveckla former för långsiktig
finansiering.
Individens behov måste alltid komma först
I skärningspunkten mellan det offentligas
uppdrag, som utgår från lagstiftning och
praxis, och de nynländes situation, som naturligtvis utgår från dennes behov av trygghet
och ordning i tillvaron, uppstår lätt missförstånd
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och frustration. Vi är övertygade om att det
offentligas företrädare många gånger har en
stark vilja att förstå och lösa situationen. Hög
arbetsbelastning, rigida regelverk, språkbarriärer, tidsbrist och andra faktorer sätter trots
det hinder i vägen för en god kommunikation.
Som många frivilligrådgivare ofta återkommer
till handlar rådgivningen i stor utsträckning om
att aktivt lyssna på vad människor har att säga
och att ta tillvara deras inneboende kraft och
kapacitet för att tillsammans skapa varaktiga
lösningar.
Rekommendation
Vi rekommenderar alla som möter nyanlända
och andra personer i behov av samhällsvägledning att i än större grad utforma insatser utifrån
varje enskild individs drivkrafter, kapacitet och
drömmar – det vill säga, likt RådRum, tillsammans med individen eller familjen.
Vi rekommenderar också det offentliga rent
generellt att låta idéburen sektor få ett än
större inflytande över utformningen av etableringsplaner och liknande till exempel genom
att skriva in aktivt engagemang i föreningslivet
som en väg mot ökad inkludering i samhället.
Samverkan är en förutsättning för framgång
Sedan starten har RådRum bedrivits som en
kunskapsallians, både på strategisk nivå och
på operativ nivå i varje ny kommun där verksamheten etablerats. Det har påpekats många
gånger att samverkan, såväl över sektorsgränser som inom sektorer, är avgörande för att
insatserna ska möta individens behov – inte
organiationernas.
I Sverige finns det en långtgående och i en
internationell jämförelse unik tradition av

samverkan, särskilt mellan offentlig och idéburen sektor. Följeforskningen av RådRum och
många andra studier och strategiska dokument
(till exempel FNs utvecklingsmål 17) understryker emellertid vikten av att denna samverkan
breddas till att involvera alla samhällssektorer
och fördjupas till att omfatta fler långsiktiga
partnerskap baserade på gemensamma målsättningar och utvecklingsstrategier för ett
hållbart samhälle.
Rekommendation
Kommuner bör överväga att ingå formaliserade
partnerskap som till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap med RådRum. I vilket fall bör
det prövas som samarbetsform de kommuner
där verksamheten finns idag.

Röster från rådgivningen
”Jag har varit tre år i Sverige kan väldigt lite
svenska och känner inte till det svenska systemet. Jag fick informationen från min väninna
att man kan få hjälp och stöd i RådRum och jag
fick precis allt som hon berättade. På grund av
mina brister i det svenska språket har jag inte
kunnat uttrycka mig och be om hjälp och förklara vad är det som jag behöver hjälp med.
Jag blev jätteglad när jag fick en rådgivare som
kunde hjälpa mig på mitt språk. Utan hjälpen
från RådRum hade jag inte kunnat ansöka om
medborgarskap till mitt barn. Nu vet jag att om

jag behöver hjälp med en blankett eller rådgivning kan jag komma till RådRum.”
Besökare,
RådRum Eslöv

En kvinna från Afghanistan som har bott cirka
tre år i Sverige fick information från Lunds kommun om att man kan få hjälp av RådRum. Det
andra besöket hos RådRum var för att få hjälp
med en jobbansökan och sitt CV. Under tiden
ska hon arbeta som frivillig tolk på RådRum och
hon vill också bli rådgivare i framtiden.
Besökare,
RådRum Lund
”Jag måste vara flexibel med alla besökare.
Svenska språket har jag förbättrat efter kontakt
med mina rådgivarkamrater.”
Loui, frivilligrådgivare,
RådRum Bromölla
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En familj behövde ett anpassat boende eftersom
de hade ett barn med särskilda behov och ville
veta hur de skulle göra. Fyra olika handläggare
vid stadsdelens socialtjänst kontaktades utan
att få klarhet i vem som var ansvarig. Inte heller kommunen kunde svara utan hänvisade till
Migrationsverket som hänvisade till kommunen
som i sin tur meddelade att ansvaret låg hos
stadsdelen. Trots tillgång till en handläggare
som talade familjens modersmål förstod de inte
var de skulle vända sig. Slutligen kom de till
RådRum som efter åtta samtal ändå inte kunde
ge ett helt tillförlitligt svar. ”Det var inget fel på
välviljan men ingen kunde lämna ett begripligt
svar. Hur någon kunna etablera sig om inte ens
de som arbetar med detta vet vad som gäller?”
Anna, samordnare
RådRum Stockholm

En kvinna som har bott fyra år i Sverige och
som är analfabet var den allra första besökaren
när Rådrum öppnades i Rosengård. Hon fick
stöd med allt från att hitta information till att ta
kontakter med myndighet och sjukhuset. För allt

hon behöver hjälp med vänder hon sig till Rådrum. Det finns flera skäl till att hon regelbundet
kommer till Rådrum: sekretessen, professionalismen och det är nära hemmet. ”Jag känner mig
hemma i Rådrum; jag ska aldrig byta till någon
annan och jag hoppas att de kommer att finnas
här hela tiden.”
Besökare, RådRum
Malmö-Rosengård

Pia arbetar som frivillig rådgivare på RådRum i
Simrishamn. Hon vill hjälpa till och visa att det
finns många i Sverige som välkomnar människor
som är på flykt. Pia började som språklärare och
fick höra talas om RådRum som en möjlighet att
engagera sig mer. ”Jag tycker om att vara på
RådRum, både att arbeta tillsammans med de
andra rådgivarna och med alla som kommer
på besök. Det är roligt att det går bra för dem
som kommer hit och att de uppskattar oss på
RådRum!”
Pia, frivilligrådgivare
RådRum Simrishamn

RådRum i Eslöv invigdes i maj 2017 och hade redan från starten många rådgivare.
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RådRum – åtta grundprinciper för verksamheten
Rådgivningen är kostnadsfri. Vägledning som syftar till stärkt egenmakt och
ökad social inkludering ska inte kosta pengar. RådRum finansieras med projektmedel och tjänar inte pengar på verksamheten.
Rådgivningen är opartisk. RådRum företräder ingen myndighet, företag
eller organisation. Mötet utgår alltid från besökarens behov och vad rådgivaren
bedömer vara den bästa rådgivningen vid det aktuella tillfället.
Rådgivningen är konfidentiell. Mötet mellan besökare och rådgivare sker
konfidentiellt och utan krav på registrering eller diarieföring. Allt som sägs
stannar i rummet. Rådgivaren upprättar ärendeblad för intern uppföljning och
dokumentation.
Rådgivningen är öppen för alla. Besökarens bakgrund har ingen betydelse.
Rådgivarnas bakgrund och språkkunskaper gör RådRum särskilt lämpligt för
nya svenskar och nyanlända.
Rådgivningen är generell. Rådgivningen är inte inriktad mot ett visst ämne
utan spänner över alla samhällsområden som är relevanta för besökaren.
Rådgivaren kan ha ett specialområde men är framför allt bra på att söka olika
sorters information.
RådRum består av frivilliga rådgivare. Rådgivaren engagerar sig frivilligt för
att bistå en person som behöver stöd och vägledning. Drivkraften är viljan att
göra en insats för någon som befinner sig en utsatt situation. Rådgivaren får
ersättning för sina utlägg men inte lön.
RådRum är frivilligt att besöka. Till RådRum kommer besökaren frivilligt och

utan krav på att redovisa sina möten för någon annan.

RådRum bygger på gemensamt ägarskap. Varje möte mellan rådgivare och

besökare är unikt och lösningarna skapas gemensamt och genom ömsesidigt
inflytande över samtalet. I mötet får besökaren stöd och verktyg för att själv ta
makten över och förändra sin livssituation.

Kontakt: info@radrumsverige.se
Mer information: www.radrumsverige.se facebook.com/radrumsverige/
Producerad av Hållbar Utveckling Skåne: Kaj Svensson, Kristina Hambitzer, Sanaa Abdallah

