Sammanställning av ”Enkät angående pågående kris i samhället”

Civilsamhället påverkas negativt av krisen. Många idéburna verksamheter är oroliga för sin situation
utifrån ekonomi, lokaler, bidrag och medlemmar som försvinner. Malmö Ideella gjorde en enkät
bland våra medlemmar, och fick svar från 50 föreningar. Vi ville undersöka vilka behov som finns, och
vilka problem man har upptäckt i den rådande situationen. Fördelningen mellan föreningarna var
jämn med viss övervikt till sociala och kulturfrågor:

På frågan om hur krisen påverkar föreningen allmänt, så gör föreningarna bedömningen att det finns
en stor påverkan. (1 är liten påverkan - 5 är stor påverkan). Sammantaget är de ekonomiska riskerna
störst enligt föreningarna.
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18 av 50 föreningar uppger att man ”riskerar att läggas ner” vilket utgör 36% av de svarande.
Många föreningar är oroliga för att drabbas av för höga lokalkostnader, ingen verksamhet och inga
intäkter. En del har svarat att digitala möten behövs. Att behålla anställda ser man också som en
problematisk fråga.

Några exempel på beskrivningar från föreningar: (SIC)
Vår förening bildades för 44 år sedan och vi har under hela vår levnadstid kämpat mot förtryck från
Jugoslavien, onda människor som har försökt förstöra vår förening, kriget som tillslut ledde till Kroatiens
självständighet. Allt detta har vi överlevt, men den här krisen påverkar oss i hög grad ekonomiskt. Vi kan
inte betala vår hyra. Eftersom vi inte har aktiviteter så får vi inte heller bidrag från kommunen.
Uteblivna aktiviteter kommer inte bara att påverka oss det här året utan även nästa år då hela
bidragssystemet bygger på antalet sammankomster. Om krisen pågår en längre tid så kommer det
innebära att vi inte kommer att ha någon lokal där vi kan utöva vår verksamhet samt att det kommer att
bli en utmaning att få barn och ungdomar att ansluta sig till föreningens aktiviteter igen.
Kritiskt i och med att vi baserar all verksamhet på offentliga arrangemang och fysiska samarbeten
Utforska fler digitala möjligheter. Största faran blir om vi inte kan bedriva aktiviteter då förlorar vi
medlemmar och får svårt att söka pengar vilket i slutändan leder till att vi får lägga ner verksamheten
Hoppas att den går snabbt går över
Föreningslivet blir ytterst begränsat under perioden. Våra arrangemang ställs in, vilket betyder i
förlängningen mindre bidrag från kommun och region, vilka vi behöver för att kunna existera. Dock har
både kommun och region hört av sig med information om att man tar hänsyn till hur våra arrangemang
såg ut 2019 och basera bidragen på det. Mycket välkommet.
Vi tror att det går över och samhället Klara sig fint.
Hur ska vi som en del av samhälle klara oss om krisen fortsätter.
Om krisen pågår en längre tid så kommer vårt sociala arbete att få en mycket stor ökad arbetsbörda.
Det finns risk för att nya grupper i samhället blir utslagna och hamnar i behov av ekonomisk hjälp. Vi
pratar redan nu om att vi måste vara bereda på ökade behov av hjälp i vårt samhälle efter krisen.
farorna är att det kanske blir svårt att komma tillbaka med verksamhet igen efter ett längre uppehåll.
Vi hoppas tack vare att vår verksamhet bedrivs utomhus att den ska kunna fortgå som vanligt.
Risken är att medlemmar får andra intressen, och lämnar.
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Enkäten visar att många behöver mer information från kommunen om vad som gäller för
föreningarna. Kommunikationen och stödet från kommunen är något som är av stor vikt. ( 1 är dåligt
och 5 är bra.)

Idéer och åtgärder
Det är många som vill göra saker för att hjälpa till i krisen. Här är några idéer och åtgärder från
föreningarna.
Delvis digital visning av vår verksamhet
Online aktiviteter tex gymnastik, samtal m.m.
Ge info till våra medlemmar
Vad som helst och vad som behövs.
Plattform för filmarbetare att sprida sina filmer till en låg kostnad för att få spridning och en viss intäkt.
vi skulle dock behöva hjälp med att genomföra detta praktiskt.
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Det kommer inte fler besökande till föreningens lokal.
Vi kan erbjuda utkörning av matkassar i vårt social arbete, vi har öppet för enskilda samtal och
rådgivning i sociala frågor, flykting och asylärenden och själavård. Våra söndagsgudstjänster är öppna
och vi sänder korta andakter på sociala medier.
Utomhusverksamhet
Vi bidrar med mycket. Aktiviteter och verksamhet för barn, unga och föräldrar i utsatta situationer.
Samt i samverkan med andra civilsamhällesaktörer stödja äldre vid behov av handling och annat.
Vi följer myndigheternas råd o håller för tillfället stängt. Vi lagt ut lappar om info bla om man känner sig
minsta lilla sjuk snuvig så ska man stanna hemma. Vi rekommenderar för våra senior medlemmar att
stanna hemma .
Vi räden gör en del grej, stödja pensionärer som är risk gruppen
Just nu aktiviteter för friska barn och ungdomar (färre barn/grupp än vad aktivitetsbidraget ger), startar
snart webbsändning av aktiviteter, m.m.
Vi kommer att anordna utomhusträningar där övningar noga planeras för att ha så lite kroppskontakt
som möjligt
Informera Malmöborna via TV
mera info om Covid19
Samordna
Stöd till äldrevård
Vi har gjort scheman om skolorna stänger så barnen kan komma till oss för att röra sig dagtid
vet ej i dagens läge hur, men är villiga att hjälpa så klart!

Enkäten visar att det kommer att behövas kraftfullt stöd till föreningslivet, både under krisen och
efter krisen.
Att bibehålla bidrag, lokaler och anställda är något föreningarna önskar.
Att snabbt komma igång med verksamheter igen efter krisen är minst lika viktigt, och antagligen
behövs tillskott för att få igång viktiga verksamheter som till exempel aktiviteter för barn och unga.
Civilsamhället både ger stöd och behöver stöd. Allt längre som krisen fortgår kommer också basala
saker som demokrati, värnandet om rättigheter, social rättvisa och jämlikhet att behöva försvaras
och människor behöver samlas kring frågor av gemensam natur.
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