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Gruppen Tro Hopp och Mod har verkat i ca tio år med nästan samma 

medlemmar sedan starten. Gruppen har via Socialpolitiska föreningen sökt 

bidrag ett antal gånger och från flera nämnder med varierande resultat. Det blev 

ett positivt utfall under Kulturhuvudstadsåret 2014, andra har varit punktstöd till 

vissa konkreta program som gruppen velat genomföra. 

 

Tro Hopp och Mod har många funktioner. Den är ett viktigt stöd för 

medlemmarna som bland annat visat sig i att inga återfall eller återinläggningar 

skett trots att de har bakgrund i psykiatrin, missbruk och/eller kriminalitet. 

Gruppen har bidragit med utbildning angående bemötande till t ex studerande 

på Polishögskolan och inom vårdutbildningar, medlemmarnas erfarenheter har 

speglats i en serie radiodokumentärer och i filmen ”I väntan på ett liv” vilka 

sänts via Sveriges radio respektive Sveriges television, de har medverkat i fler 

än 50 föreställningar med teater, radiobio och/eller filmvisning med 

efterföljande seminarier för en bred publik. För medlemmarna är gruppen en 

livlina. Men de har inte kraft och kompetens nog för att driva en egen förening, 

inte heller till att organisera sina möten, repetitioner eller föreställningar. 

Journalisten Leif Stenberg har haft en avgörande funktion för detta. 

 

Enligt Vänsterpartiet driver Tro Hopp och Mod ett viktigt förebyggande 

socialt arbete. Den utåtriktade verksamheten är dessutom socialpolitiskt 

angelägen med kultur som medel. Det borde vara en kommunal angelägenhet att 

ge ett kontinuerligt stöd så att gruppen kan fortsätta, särskilt med tanke på 

kommunens mål att växa på ett socialt hållbart sätt.  Eftersom verksamhet kan 

hänföras till flera nämnder riktar jag min fråga till dig som den främste politiskt 

ansvarige. Jag gör det också för att jag provocerats av att du är en av dem som 

verkat för att kommunen ska stödja Guitars med ytterligare 2,5 miljoner.  

 

 

Fråga: 

 

 Är du beredd att agera för att gruppen Tro Hopp och Mod ska 

slippa lägga ner sin verksamhet genom att snarast bidra till att den 

ska kunna få ett kontinuerligt ekonomiskt stöd? 

 

 

Gudrun Nordborg 

Vänsterpartiet
 


