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HÄNDER SOM VISKAR 

är en del i projektet 

Ofrivillig ensamhet bland äldre personer 

utlyst av Socialstyrelsen 

arrangerat av PRO Jakobsberg 
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OFRIVILLIG ENSAMHET BLAND ÄLDRE 

PERSONER 

PRO Jakobsberg tackar Socialstyrelsen för bidraget 
till finansiering av projektet, Ofrivillig ensamhet bland 
äldre personer, som genomförts av vår förening 
under 2020. 

Huset På Höjden/Kultur-, fritids- och demokrati 
nämnden, samt ABF NSL har varit ett stöd under 
arbetets gång och ska ha ett tack. 

Styrelsen tackar projektledaren Gissoo Shakeri och 
hennes medhjälpare Anita Jonsson för ett utmärkt 
arbete. 

Khosrow Shahriari, som regisserat och filmat och 
Inkeri Kuosku, som arbetat med layout och text, ska 
ha ett stort tack för fina insatser för ett lyckat projekt. 

Alla medverkande PRO-medlemmar ska slutligen ha 
ett varmt tack för ett personligt engagemang igenom-
förande av projektet. 

BO JOHANSSON, ORDFÖRANDE I PRO JAKOBSBERG   



7 
 

 

 

PRO JAKOBSBERGS ENGAGEMANG 

PRO Jakobsberg såg det värdefullt att engagera 
sig i av Socialstyrelsen utlysta projektet: Ofrivillig 
ensamhet bland äldre personer. 

Statsbidraget ska bidra till att förebygga och bryta 
ensamhet och isolering bland äldre. 

Projektpengar söktes och beviljades. 

Projektet i PRO Jakobsberg består av fyra delar: 

- Händer som minns och talar 

- Teaterföreställningen 

- Engångskameraprojektet 

- Inspiration av coronatiden i färg & form 

Gissoo Shakeri och Anita Jonsson utsågs till 
projektansvariga.   
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VAD VISKAR DEM OM? 

I den här boken kan du bekanta dig med några av 
PRO Jakobsberg medlemmarnas händer, både 
fram- och baksidor. 

När du tittar på händerna, som har både stora och 
små, synliga och osynliga rynkor, hör du de tystlåtet 
berätta historier om gångna händelser utan ett enda 
ord i skrift. 

De viskar om det slitna livet när de byggde upp ett 
civiliserat, fritt och demokratiskt samhälle för 
kommande generationer. 

Ta hand om dessa händer! 

 

Viskningarna vänder din uppmärksamhet mot dina 
egna händer. 

Se på dem! 

Vad har dem uträttat? 

Vilka historier viskar dem om?   


