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Gatans entreprenörer skildrar människor som kommit till Sverige 
i hopp om ett bättre liv. Några har fått jobb i butikerna där de 
tidigare satt och tiggde, andra har hittat fungerande säsongs-
inkomster eller säljer hemfl ätade korgar och stickade vantar.

Här fi nns Svetlana som försörjer sig i sitt nya hemland och nu 
vill hjälpa andra, Damien vars räfsor går åt som smör i solen på 
Gotland och blomstersystrarna Emilia och Petruta som ännu 
kämpar mot svåra villkor och krånglande myndigheter.

Men vi får också träff a Moa och Ragnhild som öppnade sina 
hem, musikern David som gjorde en platta ihop med Gabriel som 
tiggde i hans kvarter, som Gabriel sedan kunde sälja, och andra 
eldsjälar som ställt upp när samhället sviker.

Boken är en historisk betraktelse fylld av goda exempel på 
entreprenörskap och solidaritet i liten skala. Här fi nns både 
smittande kreativitet och viktiga lärdomar för framtiden.

Ett särskilt kapitel klargör vilka rättigheter EU-medborgare som 
vistas i Sverige har och visar på möjligheter i lagrummet för 
gatuhandel, bärplockning, hobbyverksamhet med mera.

Fredrik Bergman är tidigare journalist 
och folkhögskolelärare och har länge 
arbetat med socialt företagande och 
microentreprenörskap.  År 2010 utsågs 
han till årets entreprenör för arbetet 
med föreningen Macken i Växjö, där 
han bland annat ansvarat för en skola i 
entreprenörskap för människor utanför 
arbetsmarknaden.

Han har tidigare gett ut boken Starta 
företag nästan utan pengar på 
Tillväxtverkets förlag.
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Fredrik Bergman tar i Gatans entreprenörer 
med oss på en resa i välfärdssamhällets 
undervegetation. Det är en klärobskyr värld, 
en värld av ljus och skugga, som speglar 
båda de ljusa och de mörka sidorna av vårt 
samhälle och vår tid. Boken handlar om 
utsatta EU-medborgare som kommer hit 
för att arbeta eller tigga. Men samtidigt 
handlar den om oss. Hur vi reagerar och 
agerar inför fattigdomens synlighet i det 
svenska välfärdssamhället på ett personligt 
såväl som ett politiskt plan.

Ur Anders Hagmans förord

Jag drömmer om en position inne i 
samhället. Jag är trött på rollen av att vara 
den fattiga romen, i utanförskap. Jag är ju 
stark. Och jag tror att jag kan göra skillnad.

– Svetlana Borisova
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