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bakgrund.

koncept & program.

Syften med centret att motverka fattigdom och social utestängning och verka nätverksskapande och diskus-
sionsbildande. Centret bör erbjuda basbehovstöd, information om EU-migranters rättigheter, höja deltagar-
nas kompetens och förmedla av kontakt till andra organisationer, myndigheter och företag.

Det genomgående temat i projektet är den tunna gränsen mellan enskildhet och offentlighet, mellan privata ytor för individen och offentliga rum där det sker möten och sociala utbyten.
Det kan avläsas både i byggnaden och i dess omgivning. Uppdelningen sker huvudsakligen vertikalt, men inom byggnaden fi nns möjligheter för folk att bilda egna förhållanden till de två 
olika begreppen, i olika grader av privat och offentlighet som uppstår.
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Det fi nns ingen exakt statistik gällande antalet utländska EU-medborgare och personer med permanent up-
pehållstillstånd från annat EU-land i nödsituation i Sverige, men uppskattningvis fi nns det ca 1000 personer 
som lever under dessa förhållanden. Den största delen av dem är män i åldern 21 till 45 år. 70% av de har 
yrkesutbildningar där yrken som snickare, byggarbetare, mekaniker, kock, chaufför etc.

Idag består den snabbast växande gruppen hemlösa i Stockholm av arbetsimmigranter från andra EU-länder och utomeuropeiska medborgare med uppehållstillstånd i andra EU-länder. Rätten till stöd från socialtjänsten och sjukvården är mycket begränsad i Sverige när det gäller de EU-immi-
granter som är arbetslösa, vilket gör att dessa individer ofta hamnar i en svår situation och får leva i utkanten av det svenska samhället.

Enlig Socialstyrelsens defi nition en hemlös är en person som saknar långsiktig boende och boendesituationen är så tillfällig att man hindras att ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta stadiga sociala relationer.
Enligt en stor kartläggning som gjordes år 1999, lever drygt 8000 personer i hemlöshet i Sverige. Av dem är närmare 700 härbärgesboende och 500 uteliggare. Storstadsregionerna har störst problem med hemlösa, och speciellt Stockholm, med ett stort underskott på bostäder. Enligt Stockholms 
Stadsmission fi nns idag cirka 5000 bostadslösa i Stor-Stockholm, och enligt Socialstyrelsen fanns år 2001 2543 rapporterade fall. Minst 70 procent av de hemlösa har missbruksproblem, 35 procent har psykiska problem och en fjärdedel har både psykiska problem och missbruksproblem. En stor 
majoritet av de hemlösa är män, endast en femtedel är kvinnor. Det är vanligare att män har missbruksproblem och att kvinnor har psykiska problem.

De senaste året framträder en ny grupp av hemlösa- EU –medborgare.  I början kom många från öststaterna, fl esta från Rumänien, Polen, Ugnen, Bulgarien och de baltiska staterna. Men på senare tiden har strömmen av arbetssökande från Sydeuropa ökat. I första hand kommer de från 
Spanien och Italien, där den ekonomiska krisen har resulterat i stor arbetslöshet. Några är spanska eller italienska medborgare, men de fl esta är ursprungligen från något av arabiska länderna i Nordafrika, eller från Senegal, Nigeria, Ghana och Gambia, samt från Sydamerika. DE har upp-
ehållstillstånd i EU och en del har jobbat upp till tio år i Europa innan de blivit arbetslösa och inte kunnat hitta något jobb. Det är jätte svårt för de att hitta jobb hår. Först har de ofta fantasibild av Sverige. De har blivit mer eller mindre lurade att köpa en ganska dyr bussbiljett till Sverige med 
löften att det skulle få ett arbete och bostad.Men när de kommer hit fi nns det varken jobb eller bostäder. Flera i överbefolkade lägenheter, åtskilliga sover utomhus till exempel i Slussens tunnelsystem eller i tält eller under broar, en del i pappkartonger.  Cirka tvåhundra EU- migranter sover ute 
varje natt. De liknar inte vanliga uteliggare som man är van vid. De har inga missbruks- eller psykiska problem. Många av dem har ofta hus, familj och barn och kommer med en summa pengar på fi ckan, en del kontakter och förhoppningar att kunna försörja sig. Och när pengarna tar slut risker-
ar de att hamna på gator. De omfattas inte av stadens tak-över huvudet- garanti eftersom de inte är skrivna i Sverige och ingen stadsdelsförvaltning betalar notan för härbärgesplats. Den gruppen av hemlösa är i princip osynlig för myndigheterna. Det enda härbärge för EU-migranter är S: ta 
Clara kyrka som drivs av fl era kyrkor och kan erbjuda sjutton sovplatser på ouppvärmda kyrkogolvet samt kvällsmat. 

Mitt projekt har som syfte att erbjuda denna grupp människor med en byggnad som kan hjälpa dem integreras in i samhället, och fungera som en länk och mellansteg mellan livet i utanförskap och ett värdigt liv med möjlighet till jobb, eget boende och social gemenskap. Här kan individerna få 
utbildning om deras lagliga rättigheter och skyldigheter, få hjälp med att kontakta olika myndigheter, samt möjlighet till att bygga ett kontaktnät med eventuella arbetsgivare. Byggnaden ska också kunna förse de mest utsatta individerna med grundläggande livsbehov under tiden att dessa tar 
sig upp på benen, såsom tillfälligt husrum, föda och kläder. Utöver det ämnar byggnaden att utgöra en social mötesplats, där man kan få kontakt och gemenskap med andra människor som befi nner sig i samma livssituation och kan erbjuda varandra stöd. Med dessa huvudsyften nämnda, är det 
därför logiskt – både rent ekonomiskt och praktiskt – att en byggnad som denna ska vara så praktisk och funktionell som möjligt. Eftersom problematiken med EU-immigranter som den ser ut idag kan komma att ändras om bara några år, då byggnaden vill fungera i förebyggande syfte, så är 
det också logiskt att se den som en tillfällig byggnad, och därför sträva att bygga i så billigt som möjligt, dels med hänsyn till materialkostnader och dels i lösningar som är billiga att driva och underhålla.

Med mitt projekt vill jag därmed skapa en diskussion och ställa frågor kring hur man kan skapa ett billigt tillfälligt boende och samtidigt skydda integriteten för dem människor som använder det. Hur möts kraven på god(tyckliga?) rumsligheter och en trevlig levnadsmiljö där man trivs och kan må 
bra, med de praktiska utmaningar på yta, materialstandard och utrustningar som man möter när man tvingas utgå ifrån en i vissa fall mycket begränsad budget? Vilka goda funktionella lösningar kan man lyckas skapa i ett sådant hus, och hur påverkas de i förhållande till deras egenskap som 
tillfälliga?

Från ett urbant perspektiv syftar byggnaden till att spegla sin sociala funktion som länk, även i sin roll i stadsutrymmet, och fungera som en fysisk förlängning av det offentliga rummet i sin del av staden. På så sätt ämnar projektet till att skapa en fysisk, såväl som social mötesplattform för immi-
granter och hemlösa med övriga människor i samhället. 

Liljeholmen har ett strategiskt kommunikationsläge med mycket hög tillgänglighet med kollektivtrafi k och bil. 
Närmare 40 000 människor passerar knutpunkten Liljeholmen dagligen. Området har under senaste decen-
niet genomgått en mycket stark tillväxt efter utbyggnaden av tvärspårvägen.Tvärspårvägen har kraftigt 
förbättrat kommunikationerna i tvärled och påskyndat en intensiv stadsutveckling.
Liljeholmen är placerad emellan Essingeleden och Södertäljevägen som genom sina stora trafi kmängder har 
en stor omgivningspåverkan på intilliggande områden. Det är en stor fördel för industrierna samtidigt som 
det innebär en del negativa konsekvenser för bostäderna intill trafi kdelarna i form av barriärer, miljöstörnin-
gar och oönskat genomfartstrafi k, begränsade gröna ytor. 

Under maj 2011 öppnades råd- och stödcenter Crossroad som är riktad till den  
målgruppen.  Crossroads drivs i Stadsmissionens regi och fi nansieras genom Euro-
peiska Solialfonden. Verksamheten samarbetar med Arbetsförmedlingen, Stock-
holms stad, Frälsningarmén, Läkare i världen, Ny gemenskap, Röda korset och 
S:ta Clara kyrkan.  Centers uppgift att ge arbetskraftinvandrare information om 
deras rättigheter, hjälp att söka jobb, återvända till deras hemländer om det 
behövs eller bara en varm plats där de kan få sina basbehov tillgodosedda. 
På center hjälper man besökare genom att scanna Platsbanken och skriva ut an-
nonser som man sätter upp i lokalen. Dessutom var tredje månad ordnas det en 
rekryteringsträff med erbjudna företag, som kan tänkas behöva personal, som 
får möjlighet att intervjua besökare som matchar företagens önskemål. Deltagare 
även kan också jobba som volontärer hos Crossroads för att få arbetserfarenhet 
och ett rekommendationsbrev. Gästerna får tillgång till vilorum, dusch, tvättstuga 
och datorer, liksom läkare, fotvård , frisörer och jurister. Verksamheten håller 
även kurser i svenska och datakunskap. På det hela handlar det om att hjälpa 
individerna tillrätta i det svenska samhället och ge dem en realistisk bild av vilka 
chanser fi nns för dem att få ett arbete hår.

Jag sökte till Crossroads för att gräva mig djupare i problemet, få mer informa-
tion och egna refl ektioner som jag kunde använda i mitt projekt. Jag jobbade 
som frivillig på Crossroads under hela projektets gång. I mina uppgifter ingick att 
tolka mellan deltagare och personal på Crossroads, jag hjälpte också deltagare 
med att uppdatera deras CV och ge användbar information om det svenska sam-
hället. Ibland hjälpte jag Crossroads personal att föra statistik och med andra 
administrativa uppgifter liksom att sortera och dela ut donerade kläder.
Från mitt arbete på Crossroads  förstod jag att ett stor problem är att många 
svenska arbetsgivare inte känner igen det legala uppehåll- och arbetstillståndet 
från andra EU-länder, som ger rätt till arbete i alla EU-länder och att EU-migrant-
er kan inte själva ta kontakt med relevanta myndigheterna och saknar kunskap 
om sina rätigheter och skyldigheter.

Liljeholmen är idag en vital mångfunktionell stadsdel, läget attraktivt nära innerstaden, Mälaren och sjön 
Trekanten.  Samtidigt var Liljeholmen Stockholms första industriförort och hade stor betydelse för industrins 
utveckling. Läget var lämpligt med tillgång till hamn och järnvägspår. Det fanns en mängd industrier här 
förutom Beckers och kolsyrefabriken bland annat en stubinfabrik, bilfabrik, telefonfabrik, verkstäder och 
väven. Gradvis större delen avvecklades industriområde och ersättes med kontor och bostäder. Idag platsen 
är blandning av många olika verksamheter. Det fi nns fortfarande industrier, bostäder, servicehus för äldre, 
vårdcentral, förskola, brädgård, kontor för en rad företag, lokaler för gymnasieutbildning och idrott, konst-
närsateljéer, galleria.
Platsens strategiska läge, dess industriella karaktär samt dess aktuella utveckling gör den, enligt min mening,  
till den idealiska platsen för placering av ett tillfälligt boende för hemlösa. Byggnaden, samt de människor 
som bor där, blir på såvis satta i en synlig kontext, som kan generera en konstruktiv diskussion kring deras situ-
ation som möjligtvis kan leda till en samhällsreaktion.
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