
 

Pressmeddelande 
 

Slum Dwellers International lanserar kampanj i Stockholm för kampen mot fattigdom i världens 

kåkstäder. 
 

Slum Dwellers International (SDI) är gräsrotsorganisationen som bygger en bättre framtid 

för tusentals utsatta människor – på riktigt. Organisationen är verksam i nästan 7 000 

internationella bosättningar. Just nu är SDI i Stockholm för att lansera den största 

kampanjen i dess historia - The Urban Poverty Fighter Campaign som startade den 22 maj. 

- Det känns stort att efter två års hårt arbete äntligen få lansera oss här i Stockholm. Vårt 

fokus är att berätta om vilka vi är och hur vi faktiskt bidrar till att skapa bättre liv för 

hundratusentals människor runt om i världen, säger generalsekreteraren för organisationen, 

Joel Bolnick från Kapstaden, Sydafrika.  

Anledningen till att kampanjen lanseras i Stockholm är att den svenska byrån YouMe 

Agency sedan två år har hjälpt organisationen med deras visions- och varumärkesarbete. 

Kampanjen syns i Stockholms tunnelbana och ute på stan från och med den 22 maj, och 

syftar bland annat till att öka medvetenheten om projektet bland allmänhet, beslutsfattare 

och andra centrala intressenter, men även till att söka nya sponsorer för det på många sätt 

ideella och tidskrävande arbetet. 

 



SDI är ett globalt nätverk av boende i olika slumområden som nu arbetar i 32 länder, 488 

städer och i över 6 750 informella bosättningar. Under åren har nätverket utvecklat och 

förfinat ovärderliga processer för att omvandla, rusta upp och förbättra städers 

slumområden, och skapa inkluderande och hållbara resultat för hundratusentals fattiga 

familjer i Afrika, Asien och Latinamerika. 

Grundarna och flera medlemmar från slumområden i sex olika länder är nu i Stockholm för 

att, som en viktig del i kampanjen, medverka vid en rad seminarier på teman som 

biståndsfinansiering, framgångsrikt skapande av inkluderande städer samt betydelsen av 

gräsrotsarbete för att nå framgångsrik fattigdomsbekämpning.  

- Jag som har varit med från början gläds över att se det betydelsefulla arbete som våra 

medarbetare på gräsrotsnivå gör varje dag runt om i världen. Där bekämpar SDI fattigdom, 

utslagning ur samhället och effekterna av klimatförändringar för de mest utsatta. Vi behöver 

ännu mer stöd i vårt arbete, säger Nobelprisnominerade SDI-grundaren Jockin Arputham 

från Mombai, Indien. 

Om kampanjen:  

Ca 4450 annonser i tunnelbanan 

Ca 10 annonser på stortavlor i riksdagskvarteren  
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