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Without solidarity where would you be now? Det civila samhället mot covid
Your browser does not support the audio element.
EESK:s ledamot Giuseppe Guerini påminner om att vid denna tid i fjol höll hälso- och
sjukvården i den italienska staden Bergamo på att gå under på grund av covid-19-krisen.
Den icke-statliga organisationen Emergency ingrep genom att driva ett fältsjukhus som
hade inrättats för att hantera den enorma tillströmningen av patienter. Enligt den
medicinska direktören Oliviero Valoti var hjälpen en välsignelse.
Med anledning av denna livräddande insats under krisen tilldelas Emergency EESK:s pris för
medborgerlig solidaritet. EESK:s vice ordförande Cillian Lohan förklarar idén med
engångsutmärkelsen och ordföranden för Emergency, Rossella Miccio, berättar vad
erkänslan från EU betyder för hennes organisation.
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Ledare
Ingen är för liten eller för stor för att hjälpa till
Bästa läsare!
Wow! Jag är fortfarande rörd av alla de känslor som visades vid utdelningen av årets
pris för medborgerlig solidaritet.
Jag var en av värdarna för prisutdelningsceremonin, som hölls den 15 februari inför en
levande publik på 7 500 personer. Nyheten om EESK:s erkännande av dessa strålande
initiativ spred sig snart över hela Europa.
Och vinnarna var bara toppen på isberget. Alla de 250 bidrag vi tog emot vittnade om
den fantastiska solidaritet som många har visat och fortfarande visar i kampen mot
covid-19. De vinnande projekten är en ögonblicksbild av vad som händer lokalt, av de enorma insatser som otaliga
organisationer och personer genomfört för att hjälpa de behövande. Insatser som räddat liv eller hjälpt människor att ta sig
igenom de svårigheter som pandemin orsakat. Detta visar att det är alla våra samhällen som är Europas verkliga hjärta.
Vad gäller projektens innehåll handlade de om allt från att ge icke-finansiellt bistånd – till exempel att förse äldre eller hemlösa
med livsmedel och hjälp – och att tillverka medicinsk skyddsutrustning för läkare, vårdpersonal eller mödravården till projekt
som äger rum helt online, såsom att värna den psykiska hälsan bland ungdomar och andra behövande, bekämpa falska nyheter
om covid-19, hjälpa barn med särskilda utbildningsbehov och deras föräldrar att fortsätta med skolgång och terapi när skolorna
stängde ned, hålla certifierbara kurser om allt man behöver veta om covid-19 eller helt enkelt hålla balkongkonserter för att
höja humöret bland medborgarna under de första nedstängningarna. Och det här är bara ett axplock!
De vinnande projekten visar att ingen är för liten eller för stor för att hjälpa till. De spänner från ett initiativ som inletts av en 18årig gymnasieelev, till storskaliga operationer genomförda av en internationell icke-statlig organisation som är en vårdgivare
med stor erfarenhet av kriser och verksamhet på flera kontinenter.
Se bara hur långt vi kan komma genom att ta vårt medborgerliga ansvar, visa medkänsla och bry oss om våra medmänniskor.
EESK:s mål var att erkänna det europeiska civila samhällets bidrag till och avgörande roll i att övervinna krisen. Vi ville till dessa
människor, som arbetar på fältet, förmedla Europas tacksamhet för deras engagemang och solidaritet. Och beslutade att göra
det med ett pris.
Vi hoppas att vårt pris inte bara kommer att bli ett incitament för våra vinnare, utan att det också ska fungera som inspiration

för att få alla andra organisationer och personer att fortsätta sitt otroliga solidaritetsarbete, eftersom det de gör är avgörande
för att vinna kampen mot pandemin och bygga upp en bättre framtid för Europa. Det var därför med stor stolthet och
ödmjukhet som vi firade detta tillfälle med några av dessa otroliga personer.
Vi skulle vilja att ni också fick lära känna dessa modiga och kreativa personer bättre och fick veta mer om deras arbete. I detta
nummer kan ni därför läsa intervjuer med alla vinnarna, som bland annat förtäljt oss vad som fått dem att inleda sina projekt
och hur deras direkta stödmottagare reagerade. Ni kan också lyssna på en poddsändning med vår vinnare i den
gränsöverskridande kategorin – Emergency, en icke-statlig organisation som byggde ett sjukhus i Bergamo när denna italienska
stad var hotspot för coronaviruset under pandemins första dagar. Där finns också lite kul fakta för den som vill veta mer. Trevlig
läsning!
Cillian Lohan
EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation

I korthet
Se utdelningen av 2020 års pris för medborgerlig solidaritet
Se vår inspelning av utdelningen av EESK:s pris för medborgerlig solidaritet och ta del av 23 fantastiska projekt som
hjälpt oss genom krisen.

Priset för medborgerlig solidaritet 2020 i medierna
Nedan följer ett axplock av olika rubriker i medierna fram till i dag angående priset för
medborgerlig solidaritet 2020.
Österrike – Wiener Zeitung: ”Österreichische Initiative gegen Fake News ausgezeichnet”
Belgien – De Standaard: ”Europa bekroont Poolse (17) die fake webshop tegen
partnergeweld opzette”
Bulgarien – Plovdiv24.bg: ”Карин дом” печели наградата на ЕИСК за гражданска
солидарност за България”
Kroatien – Hina: ”Hrvatska mreža za beskućnike dobitnica prestižne europske nagrade”
Cypern – Cyprus Times: ”Το βραβείο Αλληλεγγύης Πολιτών της ΕΟΚΕ για τους Κύπριους
εθελοντές, χαιρετίζει ο Επίτροπος Εθελοντισμού”
Frankrike – Touteleurope.eu: ”La plateforme française ’Bouge ton Coq’ récompensée par le
Comité économique et social européen”
Tyskland – Deutsche Welle: ”Walczą z pandemią: sklep dla ofiar przemocy i psycholog
przez Whatsapp”
Grekland – Globalview.gr: ”Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ STEPS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ”
Ungern – Euronews – HU: ”Uniós elismerés a Magyar Helsinki Bizottságnak”
Irland – The Irish Journal: ”Alison wins EESC prize for Covid-19 info course”
Italien – La Repubblica: ”Emergency vince il premio europeo per la solidarietà civile: assegnato per il suo modello flessibile e

replicabile nel gestire ospedali”
Litauen – Delfi.lt: ”Komunikacijos ekspertei Karolina Barišauskienei – tarptautinis apdovanojimas už projektą „priešakinėse linijose”
Malta – Times of Malta: ”Chamber of SMEs wins prize for helping businesses during pandemic”
Polen – RMF 24: ”Licealistka z Polski z prestiżową nagrodą. Jej inicjatywa wspiera ofiary przemocy domowej”
Portugal – Público: ”Covid-19: projecto Vizinhos à Janela distinguido com prémio Solidariedade Civil”
Rumänien – Euractiv.ro: ”Asociația Prematurilor câștigă Premiul CESE pentru solidaritate civilă acordat României”
Slovakien – Aktuality: ”Organizácia Človek v ohrození získala medzinárodnú cenu za občiansku solidaritu”
Slovenien – RTV Slovenija: ”Glasujte za ime tedna”
Spanien – El Dia: ”Afammer recibe el premio solidaridad civil del Comité Económico y Social Europeo”
Förenade kungariket – oxinabox.co.uk: "KIDLINGTON’S CHERWELL COLLECTIVE ONLY UK PROJECT TO WIN €10,000 INTERNATIONAL
PRIZE FOR WORK DURING PANDEMIC!"

Nya publikationer
Alla vinnare på ett och samma ställe
EESK har publicerat en broschyr med presentationer av alla projekt som tilldelats
priset för medborgerlig solidaritet, och med riklig information om bakgrunden till
själva priset.
Ladda ned broschyren via följande länk:
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-03-21-103-en-n.pdf

EESK-nyheter
SWEDEN - BLIVANDE - KULTURCENTRUMET BLIVANDE VINNER EESK:s PRIS FÖR
MEDBORGERLIG SOLIDARITET FÖR SVERIGE
Blivandes initiativ ”Crisis response” hör till de 23 projekt från EU och Förenade
kungariket som har fått utmärkelsen för sina enastående bidrag till kampen mot
covid-19 och dess katastrofala följder
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har delat ut sitt pris för
medborgerlig solidaritet till det svenska kulturcentrumet Blivande, som genom sitt open
source-projekt ”Crisis Response” organiserade storskalig produktion av skyddsutrustning för
personal inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, som befinner sig i frontlinjen mot
covid-19. Projektet gav upphov till liknande åtgärder i hela Sverige.
EESK, som är ett rådgivande organ som företräder Europas civila samhälle på EU-nivå, valde
Blivande som Sveriges bästa kandidat till priset och menade att bidraget var ett strålande
exempel på enastående solidaritet under covid-19-krisen.
Mer än 200 000 rockar producerades inom detta smidiga nätverk på gräsrotsnivå där det
icke-vinstdrivande företaget Blivande var den centrala samordnaren.
Kulturcentrumet Blivande tillkännagavs som en av de 23 pristagarna vid den virtuella
prisutdelningsceremoni som anordnades av EESK den 15 februari.
Varje vinnare fick ett pris värt 10 000 euro .

När Cillian Lohan, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, delade ut priserna sade han följande:
”EESK har upprepade gånger betonat att solidaritet och riktade gemensamma åtgärder är avgörande för att överleva en pandemi av
det här slaget. Det enda verkningsfulla svaret på en kris som denna pandemi är att agera snabbt, beslutsamt och tillsammans. Här
finns lärdomar för att hantera andra kriser, vare sig de är sociala, ekonomiska eller miljörelaterade.
Det civila samhället har gått i bräschen för alla solidaritetsinsatser och utan dess hjälp på fältet skulle vi ha fått betala ett mycket
högre pris för denna pandemi. Alla projekt som inkom utgör bevis på osjälviskt medborgar- och gräsrotsengagemang och visar att det
civila samhällets bidrag i denna kamp är enormt. Med detta pris ger vi erkännande åt de människor och organisationer som gör
skillnad i dessa aldrig tidigare skådade tider. Det är en ära att kunna fira tillsammans.”
Utmärkelserna gick till de vinnande bidragen från 21 EU-länder. Ett pris delades ut till ett projekt med gränsöverskridande inriktning
och ett till en brittisk organisation, som en gest för att visa att EESK vill upprätthålla nära förbindelser med det brittiska civila
samhället trots att Förenade kungariket har lämnat EU.
EESK hade för avsikt att hitta en vinnare i varje EU-land och i Förenade kungariket, men från sex länder inkom inga relevanta
tävlingsbidrag.
En fullständig förteckning över vinnarna finns nedan och på vår webbsida.
Vinnarna valdes ut bland totalt 250 ansökningar från organisationer i det civila samhället, enskilda personer och privata företag. Alla
projekt hade solidaritet som drivkraft och uppvisade kreativa och effektiva sätt att möta de ofta svåra utmaningar som krisen medför.
De flesta projekten var inriktade på utsatta grupper eller de människor som drabbats hårdast av krisen, såsom äldre eller ungdomar,
barn, kvinnor, minoriteter, migranter, hemlösa, vårdpersonal eller anställda och arbetsgivare.
När det gäller projektens innehåll inriktades de på fem huvudteman: livsmedelsförsörjning och hjälp till utsatta grupper, medicinsk
utrustning, rådgivningstjänster, utbildningstjänster och information om pandemin samt kultur.

DEN SVENSKA VINNAREN
Kulturcentrumet Blivande fick priset som ett av de bidrag som fokuserade på temat ”Produktion och distribution av medicinsk
utrustning”. Inom temat grupperades projekt samman som producerat och distribuerat munskydd och hygienartiklar, omvandlat
byggnader till sjukhus, byggt nya medicinska inrättningar eller köpt och donerat läkemedel och teknisk utrustning.
När krisen utbröt utvecklades snart en brist på visir och andra skyddskläder i Stockholm, och kommunala ålderdomshem drabbades
särskilt hårt. Bland initiativen var Blivande ett av de första att erbjuda sin hjälp. Dess projekt Crisis Response producerade och
distribuerade visir, rockar och munskydd till vård- och omsorgspersonal i frontlinjen mot covid-19.
Utformningen och instruktionerna för Blivandes rockar översattes för att användas i andra länder, och den förhållandevis billiga
utrustning som krävdes för att producera rockarna innebar att Blivandes modell snabbt kunde tas i bruk nästan var som helst.
"Priset kommer förhoppningsvis att inspirera både oss själva och kollegor i vårt nätverk till att våga kliva fram nästa gång det uppstår
ett liknande behov eller en liknande kris", säger Hampus Lindblad, medgrundare av Blivande. "Den outnyttjade och ofta förbisedda
potentialen hos det civila samhället att bidra på ett meningsfullt och vitalt sätt vid dessa omständigheter kan inte överskattas".
Andra svenska kandidater som tävlade om EESK:s pris lämnade också in projekt av hög kvalitet. Bland dem fanns Linköpings
stadsmissions ”Matkasse till en medmänniska”. 300 kassar fylldes varje vecka med livsmedel, basvaror och färdiga måltider för
behövande (arbetslösa, äldre, hemlösa och andra personer som är utsatta på grund av covid). Forum – idéburna organisationer med
social inriktning lanserade kampanjen ”Engagemanget kan inte pausa”, som hjälpte volontärer och organisationer att hitta varandra
och ledde till en massiv ökning av volontärarbete för utsatta grupper.
Detaljerad information om alla vinnarna och de andra kandidaterna finns i vår broschyr, som finns tillgänglig på begäran.
EESK hoppas att priset för medborgerlig solidaritet kommer att öka synligheten för och medvetenheten om inte bara de vinnande
projekten utan även många andra kreativa medborgarinitiativ som äger rum i EU.
"I dag visar vi vår uppskattning inte bara för våra 23 vinnare. Vi lyfter på hatten för hela det europeiska civila samhället och alla dess
organisationer, de företag och de enskilda personer som har visat och fortsätter att visa solidaritet, mod och samhällsansvar utan
motstycke i dessa svåra och påfrestande tider", sade Cillian Lohan.
De medborgar- och civilsamhällesledda projekten och initiativen kompletterade på många sätt medlemsstaternas insatser för att
dämpa krisens konsekvenser och låg till och med före dem på vissa områden, såsom produktionen av munskydd på lokal och regional
nivå, sade EESK.
Jämfört med bidragen till priset till det civila samhället under tidigare år såg EESK fler ansökningar från informella eller mindre
väletablerade organisationer, vilket tydligt visar andan på fältet. Det inkom också färre bidrag från vissa länder som drabbades
mindre hårt under pandemins första våg eller från länder med starkare välfärdssystem.

PRISKRITERIERNA
EESK lanserade priset i juli 2020 på temat ”Det civila samhället mot covid-19” och tillkännagav att det skulle vara en exceptionell
engångsutmärkelse som skulle ersätta dess välkända pris till det civila samhället. Syftet var att hylla det europeiska civila samhället,
som aktivt och osjälviskt har agerat solidariskt sedan pandemins allra första dagar.
Tävlingen var öppen för enskilda personer, organisationer i det civila samhället och företag vars projekt måste vara helt ideella och
inte fick vara offentligt finansierade till mer än 50 %. De måste ha direkt koppling till covid-19 och syfta till att bekämpa viruset eller
hantera dess konsekvenser.
EESK:s flaggskeppspris till det civila samhället belönar varje år organisationer i det civila samhället och/eller enskilda personer vars
projekt hyllar den europeiska identiteten och de gemensamma värdena inom ett visst arbetsområde. Det har delats ut sedan 2006.

FULLSTÄNDIG FÖRTECKNING ÖVER VINNARNA AV EESK:s PRIS FÖR
MEDBORGERLIG SOLIDARITET 2020

LAND

VINNARE

ÖSTERRIKE

#EUROPAgegenCovid19, ett initiativ som presenterades
av det icke vinstdrivande företaget
Kommunikationswerkstatt Talk 27, som bekämpar
desinformation, falska nyheter och felaktig information om
pandemin och motiverar medborgarna att stå emot
känslomässig och kognitiv manipulation.

BELGIEN

OKRA, trefpunt 55+, en förening som besvarade
pandemin med OKRA:s motståndskraft, ett kreativt
initiativ som syftade till att hålla äldre personer sysselsatta
och se till att de upprätthöll sina sociala kontakter.

BULGARIEN

Karin dom, en stiftelse som erbjöd utbildningsverksamhet
online för att stödja familjer till barn med särskilda behov.

KROATIEN

Hrvatska mreža za beskućnike , ett kroatiskt nätverk
som stödde hemlösa när landet stängdes ned och
samtidigt drabbades av en jordbävning.

CYPERN

Volontärer som stödde utsatta grupper under covid19-pandemin, för deras initiativ som bland annat innebar
leverans av livsmedel och läkemedel till människor som
isolerade sig på grund av ålder eller hälsoproblem.
Initiativen samordnades av Erika Theofanidi.

TJECKIEN

Nevypusť Duši – en organisation som skapats av
studenter och utexaminerade inom medicin, psykologi och
socialarbete och vars webbseminarier hjälpte
gymnasieelever att hantera psykisk ohälsa och bygga upp
psykisk motståndskraft under pandemin.

FRANKRIKE

Bouge ton Coq, en plattform som strävar efter att hålla
den franska landsbygden levande, för dess initiativ C’est
ma tournée! (Jag tar rundan!) , som stödde butiker och
företag på landsbygden som hade svårt att täcka sina
kostnader under pandemin.

TYSKLAND

Krisenchat, en rådgivningstjänst som dygnet runt erbjöd
praktiskt stöd och tröst kostnadsfritt via WhatsApp eller
sms till barn och unga.

GREKLAND

Steps, en ideell organisation som förvandlade sitt
befintliga ”one stop-projekt” till Many Stops och
tillhandahöll varma måltider, flaskvatten och
hygienprodukter till människor som lever på gatan eller i
undermåliga bostäder.

UNGERN

Magyar Helsinki Bizottság , eller Ungerns
Helsingforskommitté, som tillhandahöll kostnadsfri
rättshjälp i människorättsrelaterade fall med koppling till
krisen.

IRLAND

Alison – kostnadsfria onlinekurser och en
onlineutbildningsplattform, för projektet Coronavirus:
What You Need to Know, en gratiskurs om covid-19
som översatts till fler än 70 språk och nått ut till över
350 000 personer runt om i världen.

ITALIEN

Casetta Rossa, en ideell förening som kombinerar
livsmedelsleveranser till utsatta personer med en
radiostation som sänder information och personliga
berättelser för att hålla modet uppe bland medborgarna.

LITAUEN

Karolina Barišauskienė, en kommunikationsexpert, för
hennes projekt Priešakinėse linijose (I främsta ledet), en
digital kampanj med berättelser och insikter från hälsooch sjukvårdspersonal som står i främsta ledet i kampen
mot coronaviruset.

ΜΑLTA

Maltesiska kammaren för små och medelstora
företag för dess projekt With you all the way som gav
råd och stöd online för att hjälpa tusentals små och
medelstora företag att anpassa sig till pandemin.

POLEN

Krystyna Paszko, en gymnasieelev som skapade
Kamomiller och penséer , en onlinebutik som erbjuder
en livlina till offer för våld i hemmet under
nedstängningen.

PORTUGAL

Vizinhos à Janela , ett grannskapsinitiativ som instiftats
av Íñigo Hurtado och som gav lite uppmuntran genom
dagliga balkongkonserter och matleveranser till
behövande.

RUMÄNIEN

Asociatia Prematurilor, den rumänska föreningen för
barn som fötts för tidigt, för dess projekt Stöd till
sjukvårdspersonal och nyfödda på
förlossningsavdelningar – skyddsutrustning och
apparater mot covid-19 inom mödravården.

SLOVENIEN

Društvo psihologov Slovenije , en sammanslutning av
slovenska psykologer, för dess projekt Psykosocialt stöd
till allmänheten och professionellt stöd till
psykologer och annan hälso- och sjukvårdspersonal
under covid-19-utbrottet i Slovenien.

SLOVAKIEN

Človek v ohrození, en ideell icke-statlig organisation, för
dess initiativ Deras hälsa är också vår hälsa , som
stödde hårt drabbade romska befolkningsgrupper och
hjälpte dem att ta sig igenom pandemin.

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural
(AFAMMER), en sammanslutning av familjer och kvinnor i
landsbygdsområden för deras projekt AFAMMER:s stora
nätverk för solidaritet på landsbygden, som förde

SPANIEN

samman hundratals kvinnor på den spanska landsbygden
som bidrog med tid och sykunskaper för att åtgärda
bristen på munskydd och den ökande isoleringen bland
äldre under pandemin.

SVERIGE

Blivande – kulturcentrum och icke vinstdrivet företag – för
projektet Crisis Response – ett open source-initiativ för
storskalig tillverkning av skyddsutrustning för hälso- och
sjukvården.

FÖRENADE KUNGARIKET

Cherwell Collective, CIC, för projektet Live, Learn, Eat,
Grow, som tillhandahöll livsmedel och andra
förnödenheter till behövande och lärde invånarna att odla
sin egen mat.

Emergency, en icke-statlig organisation med bas i Italien,
för dess stöd för att begränsa pandemin i Europa och
resten av världen, i synnerhet genom dess reproducerbara
GRÄNSÖVERSKRIDANDE/EUROPEISK
modell för säkerhets- och skyddsåtgärder, en skalbar
modell för att utforma och förvalta sjukhus under
pandemin.

Intervjuer med varje vinnare finns i deras respektive språkversion av detta nyhetsbrev.

VISSTE DU ATT…?
Vårt pris för medborgerlig solidaritet är unikt på många sätt. Här hittar du ett
antal häpnadsväckande fakta om några av våra vinnare och själva priset!
1. I början av 2020 hade EESK redan valt tema för sitt traditionella pris till det civila
samhället när covid-19 slog till. I takt med att rapporter om solidariska insatser började
strömma in beslutade EESK att i stället lansera ett pris för medborgerlig solidaritet.
2. Till skillnad från priset till det civila samhället, som delas ut till upp till fem vinnare från
hela Europa, letade EESK nu efter en förebild i varje medlemsland och Förenade
kungariket. En annan nyhet var att priset också var öppet för företag och inte bara för det
civila samhällets organisationer, till skillnad från det traditionella priset.
3. EESK:s pris för medborgerlig solidaritet mottog det näst högsta antalet bidrag sedan EESK:s pris till det civila samhället
inrättades. Det överträffas endast av 2015 års pris som var inriktat på hjälp till migranter och flyktingar.
4. Jämfört med tidigare år mottog EESK ett större antal bidrag från organisationer som inte har etablerat sig formellt, t.ex.grupper
av volontärer eller grannar, vilket tydligt visar entusiasmen på fältet.
5. Krystyna Paszko från Polen är den yngsta vinnaren någonsin i prisets historia. Hon var 17 år när hon lämnade in sitt bidrag, så
hennes mamma undertecknade ansökan. Trots sin ringa ålder har Krystyna tagit de europeiska medierna med storm med sitt
originella, men otroligt modiga projekt för att ge personer som utsätts för våld i hemmet en livlina. Det skrevs artiklar om henne i
många medier runtom i Europa, och hon intervjuades av BBC och i belgisk tv.
6. Uttrycket ”en olycka kommer sällan ensam” var något som en av våra vinnare, detkroatiska nätverket för hemlösa , akut fick
uppleva. Bara några dagar efter det att de nationella myndigheterna hade infört en strikt nedstängning drabbades den kroatiska
huvudstaden Zagreb av en kraftig jordbävning för första gången på 140 år.
7. Några av våra vinnare hade redan erfarenhet av att reagera på tidigare virushot. Den icke-statliga organisationen Emergency, vår
gränsöverskridande vinnare, hjälpte till under ebolautbrottet i Sierra Leone, och vår irländska vinnare, läroplattformen Alison, hade
redan anordnat kurser om sars, svininfluensa och ebola.
8. Några av våra vinnare har också vunnit andra priser för andra covid-19-relaterade projekt. Ett exempel är den litauiska
kommunikationsexperten Karolina Barišauskienė. Innan hon kammade hem priset för medborgerlig solidaritet för sitt projekt där
hon dokumenterar vårdpersonalens arbete i covid-19-pandemins frontlinje hade hon vunnit en litauisk PR-utmärkelse för ”Aware
Youth – Enabled Elderly”, ett socialt projekt som uppmuntrar ungdomar att respektera karantänsreglerna.
9. Många av våra 250 kandidater utförde inte bara värdefullt arbete på fältet, de hittade även på fyndiga namn på sina projekt.
Deltagarna från Spanien och Slovenien tycks ha varit särskilt inspirerade och några av deras initiativ bär namn som
#SoulFoodFighters, ”Anti-racist Pantry”, ”It Never Rains but it Pours ” eller ”Hotel Korona”, ”Pimp my Walls ” och ”Our
Streets are Empty but our Hearts are not”. (ll)

Med vinnarnas egna ord

”För många var vi den enda källan till personlig skyddsutrustning”
Det var mycket svårt att komma över personlig skyddsutrustning i Sverige när
kulturcentrumet Blivande, den svenska vinnaren av priset för medborgerlig
solidaritet, tog hjälp av sina medlemmar för att tillverka skyddsrockar, munskydd
och visir till de personer som riskerade sina liv i kampen mot covid-19.
Medgrundaren Hampus Lindblad berättar hur projektet tog sin början i ett vanligt
samtal med en annan medlem.
Vad fick er att starta projektet eller initiativet?
En sen kväll tidigt i april när jag höll på att stänga huset för dagen stötte jag på en av våra
medlemmar, konstnären Olle Bjerkås, som arbetade på en tidig prototyp för ett skyddsvisir.
Vi började prata och bestämde oss för att förena våra krafter. Nästa dag utökade vi
verksamheten till de långärmade skyddsrockar som var enklare att massproducera och
behövdes så väl vid den tiden.
Hur har projektet tagits emot? Har ni fått någon återkoppling från dem som ni har
hjälpt?
Alla har varit extremt tacksamma och inte sällan rörda till tårar. En chef för ett vårdhem
hade skickat sin man (som var i en riskgrupp) på en krånglig jakt genom hela landet för att
försöka få tag på personlig skyddsutrustning från avlägsna platser där den ännu inte hade
sålt slut. Vi fick officiella tackbrev från Stockholms regions sambandscentral på Karolinska
sjukhuset, det rapporterades om oss i nationella nyheter vid flera tillfällen och en av
initiativets filialer besöktes av inrikesministern. För många var vi den enda källan till
personlig skyddsutrustning, och detta kunde ibland vara flera veckor i sträck eller mer.
Hur kommer ni att använda just dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället? Har ni några nya projekt på gång?
Vi kommer att avsätta 60 % av prispengarna och uppmana alla volontärer från de olika initiativen i nätverket för personlig
skyddsutrustning att sprida dem vidare via Plato, vår egen plattform för gräsrotsfinansiering. Vi håller på att utarbeta riktlinjer för att
se till att de projekt som detta leder till ska bidra till en bättre framtid, inte minst i fråga om en ökad samhällelig motståndskraft under
kriser. Vi kallar det ”The Response to the Response of the Crisis Response”, eller mer kortfattat RRCR. :)
Vilket råd vill ni ge andra organisationer när det gäller att uppnå resultat med liknande verksamheter och program?
Viktigast av allt: Gör det!
Vänta inte på att den ”perfekta lösningen” eller de ”perfekta villkoren” ska dyka upp, för det kommer aldrig att hända. Underskatta
aldrig vad till och med en liten grupp engagerade medborgare kan åstadkomma så länge de samarbetar effektivt mot ett gemensamt
och konkret mål. Se till att upprätthålla en ödmjuk och öppen attityd och alltid både tillämpa och dela bästa praxis och kunskaper så
snart de upptäcks. Undvik uppdragsglidning och var uppmärksam på att alla de inblandade mår bra. Visdomsordet att tänka globalt
och agera lokalt har aldrig varit mer sant. Sist men inte minst: Ha kul!
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