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FN:s dag mot fattigdom och 

marginalisering tillbringas varje år 

17.10 som De bostadslösas natt. 

Evenemangen äger rum runtom i 

Finland. 

 

Evenemangen De bostadslösas natt har 

genomförts i samarbete mellan olika 

aktörer, huvudsakligen samordnade av 

de hemlösas förening Vailla Vakinaista 

Asunto (VVA). Evenemanget riktar sig 

specifikt till bostadslösa, men samtidigt 

påminner det medborgarna om 

problemen med bostadslöshet. 

 

Vid evenemangen samlas olika aktörer 

på kvällen och eventuellt på natten för 

att presentera de former av stöd som 

finns tillgängliga för bostadslösa och för 

att ge konkret hjälp. Dessutom är det 

ofta olika program, som tal och 

musikföreställningar.  

 

När man deltar i evenemanget lönar 

det sig först att kontakta nätverket för 

De bostadslösas natt 

www.asunnottomienyo.fi och ta reda på 

om det redan finns en organiserad 

verksamhetsgrupp i området.  

 

År 2021 kan avdelningen ansöka 

om LokalTapiolas stöd på 500 euro 

för De bostadslösas natt! Läs mer 

på RedNet  

 Distribution av svinnmat som getts i bidrag av butiker för De bostadslösas natt  
 (Joonas Brandt/Röda Korset)  

 

Röda Korset i De bostadslösas natt 

När ett evenemang planeras lönar det sig att först ta 

reda på vad andra parter kommer att anordna vid 

evenemanget och vad som behövs. Oavsett verksamhet 

rekommenderas starkt ett upplyst tält eller annat täckt 

utrymme. 

På basis av erfarenhet finns det en efterfrågan på minst 

följande: 

• Matutdelning 

• Utdelning av hygienartiklar 

• Samtalsstöd 

• Första hjälpen och hälsorådgivning 

• Gratis kafé (i synnerhet i ett varmt utrymme) 

 

 

 

  Bostadslöshet i Finland 

 
• Enligt officiell statistik fanns det 4 341 

ensamstående hemlösa i Finland i november 2020. 

I statistiken fattas de bostadslösa som frigivits 
från fängelser. 

• I synnerhet unga utan utkomst eller med liten 
utkomst, män och invandrare. 

• Orsakerna är ofta dyrt boende, sjukdomar och 

arbetslöshet. 

•   

Varför deltar Röda Korset? 

 

Röda Korsets viktigaste uppgift  

är att lindra mänskligt lidande. De som 

är mest i nöd prioriteras.  

 

De bostadslösas natt är en utmärkt 

möjlighet att genomföra uppgiften. 

Röda Korset vill också uppmärksamma 

problemet med bostadslöshet, som är 

en av de största orsakerna till 

fattigdom. 

Mer information: Maaret Alaranta, koordinator av social välfärd, tfn 040-358 3257 

maaret.alaranta@rodakorset.fi 

http://asunnottomienyo.fi/pa-svenska/
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Gemenskapligt%20mathj%C3%A4lpsevenemang%202020-2021.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/system/files/page/Gemenskapligt%20mathj%C3%A4lpsevenemang%202020-2021.pdf
mailto:maaret.alaranta@rodakorset.fi
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Verksamhet i Röda Korsets tält 
 

I tältet kan t.ex. följande verksamhet organiseras: 

 
o Matutdelning 

o EU-mat som blivit över från utdelningen 

o Svinnmat som getts i bidrag från lokala butiker  

o T.ex. bröd, grönsaker, frukt mm. 

o det lönar sig också att be om plastpåsar från butiken 

o obs! Visa bidragsgivarna t.ex. på tältväggen. Du kan använda t.ex. 

modeller från materialbanken. 

 

o Presentation av verksamheten 

o vänverksamhet, mathjälp, psykiskt stöd, rusmedelsarbete, HIV/sexualhälsa, 

hälsopunkter mm. 

 

o Psykiskt stöd och samtalshjälp 

 

o Rusmedelsarbete & HIV/sexualhälsoarbete 

o Gå ut bland människorna, samtala, dela ut Bräckligt-set 

 

o Hälsopunkt, om ett varmt och stängt utrymme kan ordnas 

 

o Första hjälpen-punkt, som kan kombineras med hälsopunkten 

 

o Kaffe eller varm saft; kafé om ett varmt utrymme kan ordnas 

 

 

Obs! Det kan finnas mediarepresentanter på plats i evenemanget som vill intervjua de aktörer 

som deltar. Var förberedda på att berätta varför Röda Korset deltar och vad ni gör i 

evenemanget. Du kan använda informationen som finns i det här pappret för en intervju. 

 


