
	  

Om	  Stockholms	  Stadsmission	  	  
Stockholms	  Stadsmission	  är	  en	  ideell	  förening,	  fristående	  från	  stat,	  kommun	  och	  kyrka	  som	  samarbetar	  med	  kommun,	  landsting	  och	  andra	  
ideella	  organisationer.	  Vi	  bedriver	  verksamheter	  för	  människor	  i	  hemlöshet	  och	  missbruk,	  barn,	  ungdomar	  och	  äldre.	  Stockholms	  
Stadsmission	  bedriver	  också	  skolverksamhet	  och	  sociala	  företag.	  Arbetet	  utförs	  av	  anställd	  personal	  och	  volontärer.	  Verksamheten	  
finansieras	  med	  gåvomedel	  från	  enskilda	  givare,	  företag,	  församlingar,	  fonder	  och	  stiftelser,	  bidrag	  från	  stat,	  kommun	  och	  landsting	  och	  
intäkter	  från	  vår	  affärsverksamhet.	  	  
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Människor i hemlöshet speglar sitt Stockholm 
genom kameralinsen 
På juldagen är det premiär för utställningen ”Mitt Stockholm – för en mänskligare stad” 
som är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission och Fotografiska i Stockholm. 
Det är deltagare från Stockholms Stadsmissions verksamheter som visar upp ”sitt 
Stockholm” genom egentagna bilder.   

Idag lever en stor del av Stockholms befolkning i hemlöshet, ca 5600 i Stockholms län och 
2900 i staden. Nu visar de upp sin verklighet och vardag på Fotografiska i Stockholm.  

På tisdag den 25 december startar utställningen ”För en mänskligare stad”, som är ett 
samarbete mellan Fotografiska och Stockholms Stadsmission. Tanken med utställningen är 
att låta deltagare från Stockholms Stadsmissions verksamheter visa upp ”sitt Stockholm” 
genom fotografier som visas på Fotografiska. 

– Samarbetet med Stadsmissionen har varit en möjlighet för Fotografiska att ge några av alla 
dem som dagligen lever i utanförskap ett verktyg för att skildra sin verklighet. Min önskan är 
att utställningen bidrar till en större förståelse för vad det innebär att inte ha ett hem och inte 
leva i en gemenskap. Vi kan alla hjälpa till att göra Stockholm till en mänskligare stad, säger 
Per Broman, en av Fotografiskas grundare. 

I projektet deltar 16 deltagare från olika verksamheter inom Stockholms Stadsmission. Alla 
deltagare har någon gång i livet levt i hemlöshet och bilderna speglar deras vardag med allt 
vad det innebär. Som verktyg för bilddokumentationen har varje deltagare fått tilldelat sig en 
kamera från Fotografiskas huvudpartner Panasonic Lumix.  

– Vi har inte gett dem några direkta instruktioner utan de har fått en kamera och de har 
sedan själva fått välja vad de vill visa upp. Vissa bilder är riktigt starka där man ser spår av 
missbruk, medan andra inger hopp om ett mänskligare Stockholm, säger Yvonne Borg, 
kommunikations- och insamlingschef vid Stockholms Stadsmission.   

 
Utställningen på Fotografiska pågår fram till den 10 januari.  

För mer information, vänligen kontakta 
Yvonne Borg, Kommunikation- och insamlingschef, Stockholms Stadsmission 
Tfn: 070- 458 09 66 
yvonne.borg@stadsmissionen.se 
 
Karin Jerneld, stiftelse- och partneransvarig, Fotografiska 
karin.jerneld@fotografiska.eu 
 
Jens Hollingby, presskontakt, Fotografiska 
jens.hollingby@fotografiska.eu 


