En tidning från Göteborgs Räddningsmission
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- Jag kunde inte språket
och visste inte hur jag
skulle få hjälp.

Vi är många som
kämpar vidare

– Hänger porr och
prostitution ihop? Finns
det frivillig prostitution?

Natalia fick ett nytt liv.
Räddningsmissionen fick vara med.

Läs krönikan av Eva, diakon och
verksamhetsledare för Gatukyrkan.

Läs vår grundkurs om
prostitution och trafficking.

SID 8

SID 10

SID 4

Till alla oss rädda

Innehåll

LÅNGSIKTIGT ARBETE MOT PROSTITUTION
OCH MÄNNISKOHANDEL

Attityder, värderingar och kunskap bland unga är viktiga
komponenter i arbetet för att minska prostitution och
människohandel på sikt. Läs mer på sid. 6-7.

FRÅOR OCH SVAR OM PROSITUTION

Vem köper sex? Vem hamnar i prostitution? Läs frågor och
svar kring prostitution och människohandel i Göteborg
idag. Läs mer på sid. 4-5.

Ledare

Jag måste erkänna att jag ofta är rädd. Rädd för klimatförändringarna, rädd
för segregationen, rädd för artificiell intelligens och rädd för den framväxande
högerpopulismen. Ytterst sett är denna rädsla kanske rent existentiell. Jag är rädd
för mänsklighetens destruktiva förmågor och rädd att vi inte lämnar efter oss
en planet i gott skick till våra barn och barnbarn. Och rädslan delar jag tyvärr
med många. Enligt en undersökning gjord av Aftonbladet/Inizio i vintras tror 59
procent av svenskarna att deras barn kommer att få det sämre än de själva har det.
Och inte nog med det, jag är också rädd för rädslan. Överallt där rädslor finns
tycks det dyka upp krafter som försöker profitera på den genom att förenkla och
peka ut syndabockar.
Till alla oss rädda finns det en fin passage i Nya testamentet som är väl värd
att läsa. Berättelsen handlar om hur Jesus och hans vänner en kväll skulle ta en
båt över en stor sjö. De går ombord på båten och sätter segel. Men mitt i natten
kommer stormen. Vågorna drar in över relingen och båten ser ut att börja sjunka.
Lärjungarna är livrädda och befarar att deras sista stund på jorden har kommit.
Men de är också ytterst provocerade. Jesus ligger nämligen och sover på en
madrass som om ingenting hade hänt. Bryr han sig inte? Hur kan han sova gott när
båten är på väg att gå under! Till slut tar de mod till sig och ruskar tag i honom.
Och Jesus reagerar direkt, hötter mot vinden och stillar stormen. I ett nu blir det
helt lugnt. Och så säger han nästan lite bryskt till lärjungarna: ”Varför är ni så
rädda?” ”Varför tror ni inte?”
Visst kan vi på många sätt känna igen oss? Det stormar här också. Och Gud tycks
ibland sova. Varför griper Gud inte in när världen ser ut som den gör?

”Räddningsmissionen
har hjälpt mig till ett
nytt liv”

Kanske behöver vi höra samma ord som lärjungarna fick höra: varför är ni rädda?
För egentligen har vi ju inget att vara rädda för. Inte för att vi är säkra på att allt ska
bli bra, för det kommer det aldrig att bli. Men för att våra liv och vår värld ytterst
sett är burna av en älskande Gud. Och med den förvissningen kan vi få kraft och
inspiration att varje dag arbeta för det goda även om vi kanske aldrig får se de
resultat som vi drömmer om eller önskar.

Natalia flydde från Syrien och fick en
ny chans i Göteborg, mycket tack vare
Räddningsmissionen. Läs mer på sid. 8-9.
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Prenumeration
Det kostar inget att få
DIN NÄSTA i brevlådan. Hjälp oss
gärna att sprida tidningen.
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Vill du ge en gåva till
Räddningsmissionen?
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-441
Swish: 900 44 41

Emil Mattsson,
Direktor

Vi behöver också som lärjungarna lära oss att tro. Tro att omständigheter går
att förändra. Tro att vi med gemensamma krafter faktiskt kan få bukt med
hemlösheten i Göteborg. Tro att Lövgärdet och Biskopsgården kan blomstra om
vi ber och arbetar hårt för det. Tro att enskilda människors liv kan upprättas och
förvandlas. Tro att vårt lilla bidrag faktiskt kan göra skillnad. Tro kan försätta berg
- det ser vi hända varje dag.
Till sist får vi också öva oss i att tro det stora miraklet. Att stormen en dag helt ska
stillas och att friden får vända åter. Låt oss be för en hoppfull höst.

Kontrollerad och godkänd av
Svensk Insamlingskontroll
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Hur ser det ut i Göteborg?
Prostitutionen i Göteborg har de senaste åren flyttats allt längre från gatan. När polisen
arbetar för att få hotellen rena från prostitution så hyr hallickar privata lägenheter för några
veckor i taget och flyttar runt verksamheten i staden. På internet hittar vem som helst till
sexförsäljning tämligen enkelt. Det är själva syftet, att det ska vara lättillgängligt. Vem som
helst kan i princip bo granne med en bordell i dag.

Vem köper sex?

Finns det frivilliga
prostituerade?
Att sälja sex är ofta den sista utvägen för att lösa ett problem. Det
är för köparen/förövaren omöjligt att avgöra om personen säljer
sin kropp frivilligt eller på grund av någon form av yttre eller inre
tvång. De flesta männen som köper sex är helt säkra på att den som
säljer sex gör det frivilligt eftersom det inte syns utanpå. Utan den
falska fasaden skulle inte sexindustrin vara så expansiv.
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Prostitution och
människohandel
– liten grundkurs
Det finns många myter,
fördomar och åsikter om
prostitution. Och många
frågor. Vi har ställt några av
de vanligaste frågorna kring
detta till Caroline Casco,
som arbetar på Göteborgs
Räddningsmission och
som har lång erfarenhet
av att hjälpa kvinnor som
fastnat i prostitution och
människohandel.

Vem blir prostituerad?
Det finns lika många anledningar
till att hamna i prostitution som det
finns personer i prostitution och
människohandel.

sexualitet blir ett sätt att försöka läka
såren och dämpa ångesten. Tyvärr har
det motsatt effekt och brukar eskalera
i stället.

Fattigdom – Gäller framförallt de
kvinnor som kommer hit från andra
länder. Löften om ett arbete och en
ny framtid kan locka. Verkligheten i
Sverige kan se helt annorlunda ut än
vad de utlovats.

Missbruk – Tidigare var bilden av
prostitution att man gjorde det för att
få pengar till droger. Det förekommer
fortfarande, men vanligen är det
tvärtom. För att uthärda livet i
prostitution tar kvinnan/mannen till
droger.

Psykisk ohälsa – Många som
befinner sig i prostitution lider av
psykisk ohälsa. De visar tecken på
PTSD (posttraumatisk stress) och har
ofta en lång historia av ohälsa med sig.
Sexuella övergrepp – Många
kvinnor berättar om övergrepp både
nyligen och långt tillbaka i tiden.
Att sälja sig och gå in i en destruktiv
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Hemlöshet och utanförskap –
Den grupp som vi nu ser riskerar att
hamna i prostitution i allt högre grad
är papperslösa som stannar kvar i
Sverige efter avslag på asylansökan.
De fruktar för sitt liv i hemlandet
och ser prostitution som ett sätt att
överleva här.

Hur hänger pornografi
och prostitution ihop?

Bilden av sexköparen som en osocial, medelålders,
ensam man stämmer inte längre. Sexköparen idag
är vem som helst och finns i alla samhällsklasser,
yrken och åldrar. Några av förklaringarna vid
gripandet av sexköpare är: ”Min fru är med barn
så jag köper sex nu.” eller ”jag vill inte vara otrogen
men jag vill ha mer sex.” Nästan var tionde man i
Sverige har köpt sex.

Varför är det lagligt
att sälja sex?

Pornografi i dag skildrar ojämställda förhållanden, våldtäkter och
kretsar ofta kring makt och smärta i sexuellt syfte. Pornografi bidrar
till skadliga normer och ojämställda sexistiska attityder som leder
till sexköp där männen kan leva ut det de ser hos porren. För unga
personer utan egen erfarenhet och utan vuxna som vågar prata sex
kan pornografin vara den enda läromästaren och ge bilden av hur
”vuxensex” ska vara. Både pornografi och sexförsäljning är i dag
bara ett par knapptryck bort i varje barn och vuxens mobil.

Misstänker du
prostitution i
din närhet?

Därför att vi i Sverige har valt att se personer som
är i prostitution som offer för sina omständigheter
och inte som kriminella. Vi ska inte straffa den som
redan är offer. Tvärtom, lagen gör att fler vågar
söka hjälp.

Hur kommer vi åt
prostitution och
människohandel?
Offren för sexhandeln behöver erbjudas hjälp
till ett annat alternativ. Polisen behöver resurser
och kunskap för att sätta dit sexköpare, hallickar
och människohandlare. Domstolarna behöver
skärpa upp straffen. Men framförallt behöver hela
samhället arbeta mer förebyggande med normer
och människovärde. Det handlar om våra söner,
kollegor, makar, församlingsmedlemmar, pappor,
grannar och kompisar.

Ring och tipsa polisen på telefonnummer 114 14. Är läget
akut, ringer man 112. Kanske leder inte din anmälan
till något precis där och då men den kan vara en viktig
pusselbit i de utredningar som polisen har på gång.
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Där vänder man sig både till
myndigheter och organisationer, men
även till gymnasieungdomar. Under den
senaste konferensen i våras deltog Annie
Olofsson, Ella Ed och Emelie Karlsson
som alla tre går på Ingrid Segerstedts
Gymnasium. De var mer än nöjda.

Stöd oss!

– Detta var jättebra! Vi har varit på
många föreläsningar, men den här har
varit bäst och mest intressant.

Swisha med
hjärtat!

Förkunskaperna om prostitution,
trafficking och liknande frågor var låg
hos tjejerna innan konferensen.

Ett bra sätt att stötta Göteborgs
Räddningsmission är att swisha pengar
direkt till någon av våra verksamheter. Skriv
HEMLÖSHET, UTSATTA KVINNOR, UTSATTA
EU-MEDBORGARE eller SOLROSEN i
meddelandefältet. Stort tack för din gåva!

– Vi visste nog inte så mycket om detta
innan. Men nu har vi lärt oss att man ska
öppna ögonen och ha mer civilkurage,
och prata mer med sina vänner om dessa
ämnen. Vi hade ingen aning om att
porrsurfandet går så långt ner i åldrarna.

– Attityder och värderingar
kan bekämpa prostitution och
människohandel på lång sikt.
Att arbeta förebyggande
mot människohandel och
prostitution handlar mycket
om att skapa medvetenhet
och goda värderingar. Men
hur pratar man om ämnen
som människohandel,
porr och prostitution?
Caroline Casco och Annica
Arvidsson från Göteborgs
Räddningsmission har båda
arbetat länge med socialt
arbete kring just
dessa frågor.

– Vårt långsiktiga arbete handlar
mycket om att vara ute och föreläsa
för att skapa medvetenhet. Vi har
föreläst för polis, familjecentraler,
mödravården och kyrkor. Vi kommer
gärna ut i fler sammanhang, speciellt
kyrkliga, säger Caroline Casco. Där
märker vi att det finns låg kunskap och
att ämnet ofta är tabubelagt.
Det är inte lätt att se resultatet av ett
arbete som försöker förändra attityder.
Men ibland märker Caroline och
Annica direkt att de träffat rätt.
– Ja, i form av aha-upplevelser hos
de vi möter, berättar Caroline. När
vi berättar om vårt arbete och vad
man kan titta efter kan någon efteråt
komma fram och säga att “jag har nog
mött en kvinna som blivit utsatt för
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människohandel”. Det har till exempel
hänt när vi varit hos mödravården att
de sagt så.
Caroline och Annicas föreläsningar
blir också en ögonöppnare för många
att det händer i Sverige, i Göteborg och
inte bara utomlands.
– Det är lätt att skicka pengar till
organisationer som jobbar utomlands,
men människohandel finns ju här
också, och det förstår folk när vi
berättar.
Konferens som öppnar ögonen

En del i det långsiktiga arbetet
är konferensen ”Handelsvara
Människa” som Räddningsmissionen
arrangerar tillsammans med Bilda och
Reningsborg.

Maria Ahlin som är ordförande för
ungdomsorganisationen Changing
attitudes (tidigare Freethem) föreläser
ofta om porr och var en av talarna på
årets upplaga av Handelsvara Människa.
Hon berättade att undersökningar visar
att 0 % av unga har pratat med en vuxen
om porr. Den siffran kan alltså inte bli
lägre. Under Marias föreläsning varvades
statistik med frågor som “Vad är porr?”
och “Vad är prostitution?”

Swish: 900 44 41
Du kan också skänka pengar via bank- eller postgiro:

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

Bli månadsgivare!

Framsteg som förmedlar hopp

Trots allt arbete som läggs ner av
Räddningsmissionen och andra
organisationer lever marknaden för
sex vidare och det är lätt att känna
hopplöshet inför framtiden. Men under
konferensen förmedlas ändå ett tydligt
hopp i dessa frågor.

Ett månadsgivande betyder att mesta möjliga del av din gåva går
direkt till vårt sociala arbete, eftersom administrationen blir minimal.
Gå in på: www.raddningsmissionen.se/manadsgivare
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15.

Starta en insamling
på Facebook!

Men Madeleine Sundell som är jurist och
ordförande i Frälsningsarméns nationella
arbetsgrupp mot människohandel, är
positiv.
– Jag ser framsteg varje dag. Individer
engagerar sig, unga män tar ställning
mot sexköp, politiker tar upp kampen,
människor får sina liv upprättade, säger
Madeleine.

Nu kan du enkelt skapa en egen insamling på vår Facebook-sida!
Perfekt om du fyller år och inte vill ha presenter, utan hellre vill samla
in pengar till något som gör skillnad.
Gå in på Räddningsmissionens Facebook-sida (facebook.com/
raddningsmissionen) och klicka på ”insamlingar” och därefter på
knappen ”samla in pengar”. Sedan kan du enkelt starta din egen
insamling. Och precis som för ett Facebook-evenemang bjuder du
sedan in dina vänner och bekanta att skänka en gåva.

– Det är en humanitär katastrof
detta. Men i alla tider har det funnits
människor som tar upp kampen. Jag
längtar till den dagen då Amsterdam får
ett museum med alla fönster från Red
Light District, säger Maria Ahlin.

Tack för att du är med och gör
Göteborg varmare!
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Natalias nya liv
De har just kommit hem efter semestern i Grekland. Vi möts på ett café vid Järntorget. Natalia, 49,
är tillbaka på sina jobb. Dottern Katarina, 17, har börjat sitt andra år på Schillerska gymnasiet och
den 12-åriga sonen är på fotbollsträning. De bor numera i en bra lägenhet i Frölunda. När familjen,
för 4 år sedan, besökte Räddningsmissionen första gången var situationen helt annorlunda.
Natalia är född i Ukraina där hon
utbildade sig till både sjuksköterska
och skogsingenjör. Som 25-åring gick
flytten till Grekland. Där fanns bättre
jobb.

– Som invandrare måste man skaffa
sig kontakter. Jag gick direkt till en
kyrka här i Sverige. Där träffade jag
människor som hjälpte mig med mina
första städjobb.

– Jag mötte min man i Grekland, där
föddes barnen och det var där jag blev
kristen, berättar hon.

Förra hösten hade Natalia skrivit
på ett kontrakt med ett företag som
Arbetsförmedlingen ordnat. Men
det var mycket låg lön och det gav
ingen rätt till varken Ob-tillägg eller
övertidsersättning. Hon kände sig
lurad.

Mannen var från Syrien och 2008
bestämde de sig för att flytta dit. Men
efter några år kom kriget. De flydde
till Sverige och fick ganska snart
permanent uppehållstillstånd.
Bodde tre familjer i en trerummare

Efter att ha blivit lurade på en lägenhet
sökte de upp Räddningsmissionen.
– Vi bodde 3 familjer i en
trerummare. Vår familj hade bara ett
litet rum. Jag kunde inte språket, jag
visste inte hur vi skulle kunna få hjälp.
Sedan dess har Natalia flera gånger tagit
kontakt med Räddningsmissionen.
Det har handlat om skolor till barnen,
om mobilabonnemang som varit
svårtolkade och om att prata och be
tillsammans.

Tänk att vi
har det så bra
nu att vi kan
hjälpa andra.”
Jag gick till Räddningsmissionen
och de hjälpte mig att förstå
kontraktet, och att det var olagligt.
De rekommenderade mig för ett jobb
på ett äldreboende och där blev det
mycket bättre. Jag fick provjobba 1 dag.
Sedan sa de att de ville ha mig.

Lever ett bra liv nu

Nu har Natalia tre jobb. Som
vårdbiträde, som personlig assistent och
som städare. –
– Det är bra villkor och Gud har hjälpt
mig med allt, säger Natalia nöjt.
Natalia talar numera mycket bra
svenska. Förutom ukrainska, ryska,
grekiska och arabiska. Hon har en
hälsning till andra flyktingar som
kommit till Sverige.
– Språket är viktigt, och att man tar
enkla jobb och försöker att göra sitt
bästa. Ge och ni kommer att få.
Idag hjälper Natalia och hennes
familj andra som lever under tuffa
förhållanden.
– Vi skickar pengar till två
tonårspojkar i Grekland som saknar
föräldrar. Jag kände deras mamma från
kyrkan. Hon dog i cancer. Och ibland
skickar vi pengar till Ukraina. Där är
det mycket, mycket fattigt. Tänk att vi
har det så bra att vi kan hjälpa andra,
avslutar Natalia.

Vi söker outnyttjade kvadratmetrar
Vill du hyra ut hela eller delar av din bostad till
marknadsmässiga priser och samtidigt göra
skillnad för nya göteborgare utan bostad?
Läs mer på hjärterum.com

Natalia, 49, bor med dottern Katarina, 17 och en
12-årig son i en lägenhet i Frölunda. När familjen
för 4 år sedan besökte Räddningsmissionen första
gången var situationen helt annorlunda.
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Krönika

Kämpar vidare
Hon berättar om hur de samlade fimpar i uppsamlingslägret
och sålde till fimpgubben som gjorde nya cigaretter. Hon var
8 år och visste inte ifall någon mer från hennes familj hade
överlevt kriget. Idag är hon 78, men minnena är så nära.
Andra vi möter befinner sig mitt i flyktingskap och kriser.
Visst är det fint att ses efter sommaren, men det är också
smärtsamt. När man lär känna människor blir de så mycket mer
än ett namn och statistik. Det kunde lika gärna ha varit jag.
Tryggare skulle de gärna vara
Där de sitter i en lägenhet i Kortedala
Med hot och hat från släkten
ändå avvisningsbeslut
Spårvagnen passerar var minut
Med en liten barnaskara
lever de på ingenting
Ena grannen är så hjälpsam
Andra hotar med polis
Där sitter också killarna som såg på internet
Om ett land i norra Europa
Men det är flera år sedan nu
och 15 år blev 18, blev plötsligt 21
Stjärnorna på himlafästet
Ser hur de vandrar längs Älvsborgsbron
Att hoppa vore fel
men då tog det ändå slut

Eva Erlandsson,
Diakon och
verksamhetsledare
för Gatukyrkan

Och fågeln uti kända nästet
undrar över oss människor
Vi ber i våra kyrkor
försöker finna tröst
Ropar till Gud om förändring
Lutar oss emot varandra
Kämpar vidare ännu en höst
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TACK företagsvänner!
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda
kring en gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker pengar eller varor,
andra bidrar med sin kompetens eller tid.
A
Alexanderssons Fastigheter
Autodesk
Avero AB		
Axess Promotion
B
BeamonFosbury
Beiersdorf AB		
Bic Nordic AB
Break s Story Communication
C
Castellum AB
Coldforce
Cordovan Communication
D
Dagab Färskvaror
Da Matteo AB		
Donsötank Rederi
E
Elof Hansson, Göteborg
Erséus Arkitekter AB
F
Fiskebäcksloppet
Frejs Revisorer
Fristads
Fujitsu
Furetank Rederi AB
G
Gillis Edman Begravningsbyrå
Gothia Towers		
Greencarrier
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå
Gärdhagen akustik
Göteborgs Fryshus
Göteborgs Hamn
Göteborgs-Posten
Göteborgs Symfoniker
Götiska förbundet

H
Hede Outlet
Hogia
I
Interterminals
J
Järnartiklar CG Enocson AB
K
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klädesholmens Seafood AB
Klädkällaren
L
Liba Bröd
Liljengrens Product AB
Liseberg
Lucky Punk		
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg
Luxlight
M
Manpower
Mediagraphic, Mölndal
Meltwater

S
SCA
Skyltmax
Slottskogens Vandrarhem
Spamdrain AB
Spotify		
Staples
Svenska Mässan
Svenska Kockars Förening Väst
T
Techsoup
Testagram
Tingstad Papper AB
Topline
Tulip Food Company
Tärntank Rederi AB, Donsö
V/W
Wallenstam, Göteborg
Wallstreet media
Willys
Å
Åkeredshallen Livs AB
Ö
Öijared Golf & Country

N
Newbody
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)
O
Odd Fellow, Göteborg
Ordensällskapet W:6
P
Perse Kommunikation AB
Pixbo Wallenstam
Platzer
Proprius förvaltnings AB
R
Rosa Huset Förlag
Rotary Göteborg-Örgryte
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BLI FÖRETAGSVÄN!
Är du intresserad av ett
CSR-samarbete och få mer
info vad det innebär att vara
företagsvän till Göteborgs
Räddningsmission?
Kontakta Joachim Lundell:

joachim.lundell
@raddningsmissionen.se
031-712 12 55

Aktuellt!

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS!

BLI VOLONTÄR!

Välkommen till Matteuskyrkan kl.16.30–19.30
på torsdagar. Vi fikar, pysslar, tävlar,
språktränar, musicerar och mycket mer! Öppet
hus är en plats för möten med olika
kulturer, sammanhang, människor och språk.
raddningsmissionen.se/verksamhet/oppet-hus

För oss är de ideella insatserna en del av
organisationens hjärta. Du bidrar med dina
kunskaper och dina erfarenheter, din tid
och din närvaro. Bli volontär på Göteborgs
Räddningsmission och hjälp oss göra
skillnad i människors liv.
Läs mer om våra uppdrag på
raddningsmissionen.se/bli-volontar

VÄLKOMMEN PÅ
SOPPMÄSSA!
Vi äter en varm måltid som
man inte behöver betala för
och firar nattvardsmässa
tillsammans.
Tisdagar 18.00,
Matteuskyrkan Majorna
Fredagar 12.00,
Betlehemskyrkans kapell

Vi är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen
grund. Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka
förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och
utanförskap.

INTEGRITET
Du och din integritet är viktig för oss på
Göteborgs Räddningsmission. Vi vill att du
ska vara trygg i dina kontakter med oss.
Vi skyddar vi dina personuppgifter och är
transparenta med hur vi använder dem.
Därför har vi anpassat vår integritetspolicy
till nya dataskyddsförordningen (GDPR)
som gäller i hela EU.
Läs mer på: raddningsmissionen.se/
personuppgifter
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