
Påven kommer till Sverige 

Jessika kämpar för att alla ska få lön

Påven Franciskus kommer till Sverige nästa vecka. 

SVERIGE
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n Den här veckan städas gatorna  
i Lund och Malmö extra noga.  
Nästa måndag och tisdag får 
städerna fint besök. Då kommer 
påven Franciskus. Han är 
katolska kyrkans högsta ledare. 
 
Påven har mycket att göra  
i Sverige. Han ska träffa både 
statsminister Stefan Löfven  
och kungafamiljen.  
På måndagen har han  
en gudstjänst i Lunds domkyrka. 
Sedan möter han folk  
på en stor konsert i Malmö arena.  

Innan påven åker hem  
på tisdagen håller han  
en katolsk mässa i Malmö. 

Påven är populär. Tio tusen 
personer har köpt biljetter  
till konserten i Malmö. Och minst  
16 tusen kommer till mässan. 

Men det blir inte bara fest.  
Påven är i Sverige för att minnas 
när kristendomen splittrades.
Nästa år är det femhundra år 
sedan den kristna religionen  
delades i två. Den katolska 
kyrkan och den protestantiska. 

Gudstjänsten i Lund  
är starten för minnesåret. 

– Påven och andra viktiga präster 
ska tillsammans minnas hur 
svårt det var när kristendomen 
splittrades. Men de ska också  
fira att de samarbetar  
med varandra nu för tiden.

Det säger Kristina Hellner  
som jobbar på Katolska kyrkan  
i Sverige. 

Katoliker och protestanter  
var länge fiender. 
Men så är det inte längre.  

n Den som jobbar har rätt 
att få lön. Men den som har  
en funktionsnedsättning 
kan få jobba gratis.  
Kommunerna måste inte ge lön 
till dem som jobbar på det  
som kallas daglig verksamhet. 
De får pengar från 
Försäkringskassan. 

Jessika Håkansson Hildingson 
i Klippan i Skåne tycker det är fel. 
Hon vill att lagen ändras. 

– Jag samlar in namn för 
att protestera. Jag har också 
undersökt hur det ser ut i olika 
kommuner. 35 kommuner  
ger inte någon lön alls,  
säger hon till 8 Sidor.
 
Jessika är van vid att kämpa. 
Tidigare hade hennes egen  
kommun Klippan planerat  
att sluta ge lön till dem  
på daglig verksamhet.  
Men när Jessika och andra 

protesterade ändrade sig 
kommunen. Numera får hon  
29 kronor om dagen för att jobba 
halvtid. Men kampen fortsätter. 

– Jag vill att det ska vara  
lika för alla i hela Sverige.  
Pengarna från Försäkringskassan 
räcker inte till att göra roliga 
saker på fritiden. Arbetar man 
ska man ha lön, säger Jessika 
Håkansson Hildingson.
AGNES SAUTER
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Jessika Håkansson Hildingson.
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Påven kommer till Sverige för att 
visa att han är vän med de andra 
kristna grupperna. Det är viktigt 
för honom, säger Kristina Hellner. 

Hon tror att påven är populär  
för att han inte lever i lyx.  
Och för att han är vänlig. 
 
– När påven pratar så talar han 
in i hjärtat på folk, säger hon. 

Nu ser hon fram emot besöket 
nästa vecka. 

– Trots att det inte finns  
så många katoliker i Sverige  
så hoppas jag att påven ska känna 
den kärlek och respekt  
som många har för honom,  
säger Kristina Hellner. 
KATRIN KASSTRÖM 
katrin.kasstrom@8sidor.se

I domkyrkan i Lund ska påven ha en gudstjänst. 
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Måndag den 31 oktober 
11.00 Stefan Löfven möter påven.
14.30 Gudstjänst i Lunds domkyrka.
Gudstjänsten visas i SVT.  
13.30-18.00 Fest på Malmö arena.  
Flera artister uppträder. 
Tisdag den 1 november 
9.30-11.30 Påven håller en katolsk 
mässa på Swedbank stadion i Malmö.
SVT visar mässan i tv. 

Påvens besök i Sverige
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Påven är populär. Här hälsar han på folk i Italien. 


