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Den 27 februari håller Faktum, tidningen för hemlösa, för första gången
stor gala på Storan i Göteborg. En glittrande festkväll med kända artister
och utdelning av sju priser till personer och organisationer som ”på olika
sätt bekämpat eller uppmärksammat utanförskapet”. De sociala
företagen Vägen ut! kooperativen är nominerade i kategorin ”Årets
Inkastare”.
Priset Årets Inkastare ges till ”en person eller institution som möjliggjort ett inträde
på arbets- och/eller bostadsmarknaden eller som initierat ett socialt/kulturellt projekt
som på ett handfast vis inkluderat människor i utanförskap.”
I nomineringen beskrivs Vägen ut! som ”ett socialt företag som hjälper de som av
olika anledningar hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden att hitta tillbaka
genom att erbjuda meningsfull sysselsättning och riktiga jobb inom ett brett fält –
textil, kök, trädgårdsarbete tvätt med mera.”
Sociala företag skapar jobb
Vägen ut! konsortiet har 11 arbetsintegrerade sociala företag med en omsättning på
35 Mkr om året. De är drygt 100 anställda. De allra flesta medarbetare har gått från
bidragstagare till delägare och företagare. Fler än 200 personer deltar i det dagliga
arbetet.
- Det känns jättekul att uppmärksammas på det här sättet. Den mänskliga vinsten för
en människa som gått från ett långvarigt bidragsberoende till att bli självförsörjande
är uppenbar, säger Pernilla Svebo Lindgren för Vägen ut! kooperativen. Vårt
resultat för förra året visar dessutom att samhället tjänade nästan 50 Mkr på att våra
anställda nu försörjer sig själva och betalar skatt.
Övriga nominerade i kategorin Årets Inkastare: Vi är romer – utställning på
Stadsmuseet i Göteborg, El Sistema/Guastavo Dudamel och Socialhögskolan vid
Lunds universitet. De sex övriga priskategorierna är: Årets Visslare, Årets
Trottoarpratare, Årets Gatumusikant, Årets Scendrag, Årets Återkomst/Uppstickare
samt Årets Faktumpris. I juryn som utser vinnarna bland de nominerade ingår: Lena
Hjelm Wallén, tidigare vice statminister och utrikesminister (s), Susanna Alakoski,
författare, David Lega, vice ordförande i kristdemokraterna, Gustav Fridolin,
språkrör i miljöpartiet, Gabriel Byström, kulturchef på Göteborgs-Posten, Anja
Gatu, sportchef på Sydsvenskan, Aaron Israelson, chefredaktör på Faktum.
Mer om Vägen ut! kooperativen: www.vagenut.coop
Mer om Faktumgalan: www.faktum.se
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