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Tufft vara hemlös
i Ungern

Hemlösheten går
att utrota!

Köp julklappar i
nya gåvoshopen

Konferensrapport: Lagstiftning och hårda
attityder gör det svårt för de utsatta.

Samarbete och tydliga strategier är
nycklarna.

Räddningsmissionen lanserar ny hemsida
med ny gåvoshop.
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För alla människors väl

Innehåll

Ledare

Återigen är det mörkt och kallt. Årstidernas skiftningar är obevekliga. Ingen kommer
undan, åtminstone inte i det här landet. Och att vi börjar närma oss jul märker alla
organisationer som arbetar med socialt utsatta människor. Aldrig är engagemanget
så stort som nu. Plötsligt hör många av sig och vill bli volontärer. Plötsligt strömmar
det in pengar till verksamheten från privatpersoner och företag. Och det kanske inte
är så konstigt? Är det någon gång på året som klyftorna mellan människor syns så är
det nu. Vissa har det, åtminstone på ytan. Brasan som sprakar, familjen som samlas,
glöggminglet och adventskaffet. Andra har det inte. Kylan, mörkret och ensamheten är
ett helvete för många.
Mitt i detta gap har Räddningsmissionen verkat i snart 70 år. I samverkan med andra
goda krafter har vi försökt göra livet så drägligt som möjligt för människor i hemlöshet
och social utsatthet. Arbetet är mångfacetterat: vi serverar gröt, driver härbärgen, hjälper
någon att återfå en skadad relation till en socialsekreterare, ordnar soppgudstjänster,
förmedlar boende till en hemlös barnfamilj, mobiliserar hemlösa genom drama och
teater, lär Faktum-försäljare tala svenska eller för någons talan på en vårdcentral.

VARFÖR FINNS DET HEMLÖSA BARN I GÖTEBORG?

JULKLAPPSINSAMLING FÖR UTSATTA FAMILJER

Över 600 barn lever utan bostad i Göteborg. Varför är det så?
Hur är det att vara hemlös som barn, vilka konsekvenser får
det?. Läs mer på sid. 14

Räddningsmissionen och Gothia Towers samlar in
julklappar. Alla kan vara med och ge. Läs mer på sid. 9

Och arbetet behövs mer än någonsin, hemlösheten växer.
Hur är det möjligt med en växande hemlöshet trots en så hög allmän levnadsstandard
och så många år av högkonjunktur? Ja, den frågan borde hålla politiker sömnlösa om
nätterna.
Den goda nyheten är att hemlöshet är ett problem som går att lösa. Visst kommer det att
krävas resurser och tankemöda, det är komplicerat. Men mänskligheten har åstadkommit
mycket mer avancerade saker än så. Vad borde då göras? Första steget är att börja se
rätten till bostad som en mänsklig rättighet. Vi borde se på boende precis som vi redan
ser på skola och vård: att det ges till alla utan förbehåll. För att detta ska ske måste staten
ta ett ekonomiskt ansvar för byggandet av billiga boenden. Varken kommunerna eller
den fria marknaden kommer att lösa detta. Läs intervjun på sidan 8 med Patrick Hansén,
som är verksamhetschef för hemlöshetsfrågor på Räddningsmissionen.

Jag tror han var
förälskad i mig
Han lämnar landet. Hon blir kvar. Läs om
Dezsö och Luca, deras historier möts genom
Räddningsmissionen. Läs mer på sid. 4.
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När du stöttar Räddningsmissionen kan du försäkra dig om två saker. Dels att vi alltid
kommer att finnas för människor som av olika skäl hamnat i utsatthet. Vi finns där,
alltid. Och dels kan du lita på att vi kommer göra allt vi kan för att skapa mer rättfärdiga
samhällssystem. Hemlösheten ska utrotas, det går vi gärna i bräschen för.
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Vill du ge en gåva till
Räddningsmissionen?
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-441
Swish: 900 44 41

Till sist vill jag önska dig en fin advents- och jultid. Och låt gärna Stig Dagermans dikt få
leda dig genom mörkret och kylan.

Emil Mattsson,
Direktor

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre betyder en broder mer.

Kontrollerad och godkänd av
Svensk Insamlingskontroll
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Dezsö kallas sig inte hemlös, han
betraktar skogen som sitt hem.
HEMLÖSHET/ TEXT: EVA ERLANDSSON / FOTO: STINA GRÄNFORS

Två människoliv
Dezsö och Luca lärde känna varandra i ett amatörteatersällskap när de var tonåringar.
Det var 80-tal och hemlandet Ungern var kommunistiskt. Efter Östblockets fall tog deras
liv helt olika vägar. Luca blev student i Berlin. Dezsö stannade i hemstaden och kämpade
för de utsattas rättigheter. Hans verksamhet mötte med tiden alltmer motstånd och han
beslutade sig för att lämna landet.

1960-tal

Dezsö är barn i Ungern. Hans
mamma är ensamstående och jobbar
på fabrik. De flyttar ofta. Uppväxten
är tuff, han är ofta ensam och illa
behandlad.
Luca föds i en liten stad på gränsen
till Österrike. Någon generation bakåt
dog släktingar i Auschwitz. Hon växer
upp med båda föräldrarna och flera
syskon.

1980-tal

1990-tal
Östblocket faller och Luca flyttar till
Berlin. Läser språk och får vänner från
hela världen.

Dezsö och Luca möts i en
amatörteaterförening. Han
läser till lärare i matematik
och idrott på Universitetet.
Hon går i gymnasiet och är
mycket vacker. Dezsö blir
förälskad men det kanske
inte är besvarat.
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Dezsö bor kvar i Budapest och arbetar
som lärare, i en gruva och som
stenhuggare. Han ser fler och fler
människor som hamnar i utsatthet och
blir en aktivist som för deras talan. Han
blir en aktivist som för de utsattas talan.
Sin lägenhet lånar han ut till hemlösa.
Själv flyttar han ut i skogen. Är trött på
människor som missbrukar makt. Söker
frid i naturen och finner även Gud. Men
myndigheterna är inte så glada.

heter Luca och några veckor senare möts vi på en uteservering.

Många år senare fick de genom sociala medier kontakt igen. Dezsö
bor sedan några år i ett tält i göteborgstrakten. Han kallar sig inte
hemlös eftersom han betraktar skogen som sitt hem. De flesta dagar
vistas han i stadsmiljön för att sälja Faktum, vara gatumusikant eller
kanske gå på en Soppmässa. Vi ses ofta på Räddningsmissionens
frukostcafé.

”Ungern är så förändrat” berättar hon. ”Att göra gott är förbjudet,
om man vill hjälpa någon blir man stoppad”. Hon berättar om ett
flyktingläger där män inte skulle få mat, att det är värre än tyskarnas
läger under kriget. Men att även ungrare drabbas. ”Många hemlösa
är psykiskt sjuka, och det finns många unga på gatan”. ”En del som
har växt upp i fosterhem bli hemlösa. Och många romer har det
mycket svårt.”

När jag berättar om hemlöshetskonferensen i Ungern vill han
absolut förmedla en kontakt med en vän som bor i Budapest. Hon

2000-tal

2010-tal

Luca är tillbaka i Ungern. Bosätter sig i
Budapest. Undervisar i tyska. Får barn.

Luca har inget arbete. Bor hos vänner.
Undrar varför hennes hemland har blivit
så hårt och kallt.

Dezsö fortsätter att organisera
demonstrationer och skriva i tidningar
om situationen för utsatta människor.
En tidning kallar honom ”stadens
samvete”. Många är kritiska mot honom.
Situationen blir allt svårare. Han
bestämmer sig för att lämna landet.

Dezsö bor i Sverige. Försörjer sig på
tillfälliga jobb och att sälja Faktum.
Lever mycket enkelt. Ingen alkohol. Han
säger att han litar på Gud.
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Räddningsmissionen
för mig är gemenskap,
mat och värme.
Hon talar om lagen som gör det
förbjudet att sova ute. Men som inte
har någon hjälp att erbjuda. ”Man
måste ha vänner. Men alla har inte
vänner.” Hon har själv två tonårsbarn
som bor hos släktingar. ”Om man
frågar andra om hjälp kan de vända
sig till polisen och sedan vet man inte
vad som händer. Man kan inte lita på
myndigheter.”
”Det händer något med hela samhället
när man behandlar de svaga så här illa”

Jag frågar henne om Dezsö. Vem var
han för henne?
”Han var som en präst för oss, en
ledare, en andlig man. Vi såg upp till
honom, och han var vänlig mot alla. Jag
tror att han var förälskad i mig ganska
länge. ”
Kyrkan då? Vad anser du om den?
”Jag gillar inte kyrkan. De gör som
staten beslutar. De står inte på de
svagas sida. Men jag gillar Jesus och
jag gillar att du är här och ger mig
välsignelse.”
Tillbaka i Göteborg har jag flera saker
som jag vill fråga Dezsö om. Mötet
med Luca har verkligen ökat mitt
intresse för både Ungern och hur

Dezsö tänker. Han bjuder med mig till
platsen där han bor och visar mig runt.
Vi pratar mycket.
Varför bor du i tält?
”Jag bor i skogen för att det är helande
för mig. Det ger mig kontakt med både
jorden och himlen. Mycket i livet har
varit och är svårt. Jag behöver naturen.”
Vad betyder Räddningsmissionen för
dig?
”Jag vet att det finns en plats dit jag
är välkommen. Jag kan få bra råd,
gemenskap, mat och värma mig. För
mig är det en stark familjär känsla.
Både med dem som jobbar och
volontärer. Ni ger mig kraft.”

”Om man inget äger
anses man inget värd”
Orden kommer från en
av huvudtalarna. Vi är på
hemlöshetskonferens i
Ungern, det land i Europa där
behandlingen av flyktingar
och socialt utsatta kanske
är allra hårdast just nu. Hur
hamnade landet där och har
det något att göra med oss?
Före 1990 var Ungern ett
kommunistiskt land. Sociala frågor
sköttes helt av staten. Alla arbetade,
det fanns arbetshotell att bo på och
officiellt inga missbrukare eller
psykiskt sjuka ute i samhället. För dem
ordnades institutioner.
I och med östblockets fall 1990 blev
mycket annorlunda. Privatisering av
bostäder och företag skapade snabbt
en stor arbetslöshet och ökande
hemlöshet. Talaren berättar att ungefär
1 miljon människor miste arbetet

”Livet i skogen ger mig kontakt
med både himlen och jorden.”
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under de första åren. Vad skulle de
ta sig till? Detta var nya fenomen i
samhället och det fanns inga riktiga
system för att hantera det. Ibland
trädde släkten och olika informella
nätverk in. Men många hamnade helt
utanför. Olagliga, ofta överbefolkade,
hostels växte fram. Där kunde
människor fara mycket illa.
Under de kommande åren skapade
staten olika typer av insatser och
härbärgen. Samtidigt växte ett missnöje
fram bland många vanliga, ungerska
medborgare. Ekonomi och mycket
annat blev efter östblockets fall inte alls
så bra som man hade hoppats. 2004
blev landet medlem i EU.
Sedan 2010 har det demokratiska
systemet alltmer brutits ner. Vår talare
tar framför allt upp problemet med
media, vem som äger media och vilken
information som sprids.
Hemlöshet har kriminaliserats. Sedan
oktober 2018 är det ”Förbjudet att sova
på allmän plats”. Vad straffet ska bli för
7

den som ändå gör det är det svårt att
veta. I första hand böter, i andra hand
fängelse, har det sagts. Men hemlösa
har sällan pengar, och landets fängelser
är redan fulla.
Tidigare i år beslutade ungerska staten
att de bara skulle ge mat till barn och
gravida kvinnor i ett flyktingläger. Det
skulle bli en tydlig signal att flyktingar
inte ska söka sig dit. EU-domstolen
snabbehandlade ärendet och gav efter
tre dagar beskedet att detta var olagligt.
Alla flyktingar måste få mat.
I pausen frågar jag några kvinnliga
universitetslärare om situationen, om
vilka lösningar de ser.
”EU är mycket viktigt” säger de. ”Hela
EU måste ha en gemensam lägsta nivå
när det gäller socialt skydd. Lösningen
kan ju knappast vara att alla flyr till era
länder.” ”Men Ungern blir bara värre.
Vårt universitet stängs i höst. Och inget
blir bättre för att det hålls val. Det finns
ingen fair play längre.”

– Med bättre
samarbeten
kan vi utrota
hemlösheten.
Antalet hemlösa har ökat
i de allra flesta EU-länder
och av dessa är barn den
störst växande gruppen.
Vår tids hemlöshet slår
hårdast mot de allra mest
sårbara – ekonomiskt
utsatta barnfamiljer. Men
det finns också goda
exempel från Europa,
menar Patrick Hansén,
verksamhetschef inom
hemlöshet på Göteborgs
Räddningsmission.
En rapport från Finland visar att
hemlöshetssiffrorna sjunkit med
10 procent under periopden 2013-

2016 och att Norge lyckats få ner siffran
med hela 37 procent 2012-2016.

- De börjar fråga om
festen redan i oktober.

– I båda fallen har man valt att hantera
hemlösheten som ett bostadsproblem
som faktiskt går att lösa snarare än att
se det som ett resultat av människors
personliga problem berättar Patrick
Hansén. Båda länderna har valt en
nationell integrerad strategi, som
innefattar ett framgångsrikt samarbete
mellan stat, lokala myndigheter och
lokala aktörer, säger han.
Finland och Norge har valt att betrakta
hemlöshet som ett brott mot en
persons fundamentala rättigheter.
– Inte helt orimligt, menar Patrick.
Rätten till boende lyfts fram som en
social rättighet i FN-deklarationen om
mänskliga rättigheter.
Patrick menar att nyckeln till framgång
är samarbete.
– Trots goda exempel och
överenskommelser slås jag ofta av hur
lite vi i Sverige samarbetar mellan
sektorer i en sådan viktig fråga som
rätten till bostad.
Han har också några konkreta förslag
på hur man skulle kunna få bukt med
hemlösheten i Sverige.

– Vi behöver lära av länder som
Finland och Norge och samla aktörer
med bostadsfrågan i fokus med syfte
att ta fram en nationell strategi för att
utrota hemlösheten. Strategin måste
vara realistisk och ha tydliga mål.
Vi behöver också bygga fler billiga
bostäder. Jag tror också att vi behöver
betrakta hemlöshet som ett brott mot
en persons fundamentala mänskliga
rättigheter. Rätten till bostad ska inte
villkoras utifrån individens situation
eller förmåga.

Den senaste 15 åren har Räddningsmissionen anordnat
en julfest för våra gäster i frukostcaféet. Många av dem
lever i hemlöshet. Det brukar komma ca 200 personer
och vi bjuder på en jultallrik, och gemenskap, några
julsånger och en julklapp till alla, såklart! ”Julen är en
laddad tid och vi brukar inte ha så mycket julpynt och
sånger om att fira jul hemma. Här gäller det att skapa
julstämning på ett enklare sätt. Det känns bra att få
ordna en riktig fest för våra gäster med bordsservering
och julklappsutdelning. De börjar fråga om festen redan
i oktober” säger Siv Boqvist som jobbar på frukostcaféet.

Vill du vara med och stötta årets julfest den 11 december?
Swisha en gåva till 900 44 41 och märk betalningen JULFEST.

– Det finns hopp. Det finns kunskap.
Om vi arbetar tillsammans, kan vi
med gemensamma krafter utrota
hemlösheten, avslutar Patrick Hansén.

Julklappsinsamling på
Gothia Towers
Alla familjer i Göteborg har inte råd eller möjlighet
att köpa julklappar. Därför arrangerar vi även
i år en julklappsinsamling tillsammans med
Gothia Towers. Tillsammans vill ge fler familjer
möjligheten att få en god jul, med julklappar.

Julhandla i vår
nya gåvoshop!

Julklapparna går i första hand till behövande
barn i Göteborgsregionen. Förutom
Räddningsmissionens egna verksamheter delas
de även ut till omkring 30 olika föreningar,
organisationer och kyrkor.

Lagom till julhandeln har vi lanserat vår nya
gåvoshop. Här köper du de perfekta julklapparna
till familjen, kompisarna, personalen eller
kunderna. Du väljer bland olika gåvor för olika
verksamheter: köp 10 grötfrukostar, ett klädpaket,
en dagsaktivitet på Solrosen eller en matpåse
till en utsatt familj. För varje gåva får du ett fint
gåvobevis som du dessutom kan skriva en egen
hälsning på. Gåvobeviset skriver du sedan ut själv
eller så kan du få det hemskickat via vanlig post.

När: Öppet alla dagar 16/11 – 14/12
Hur: Gärna presentkort, biocheckar och dylikt.
Inga inslagna julklappar.
Var: I lobbyn på Gothia Towers
Frågor? Kontakta Joachim Lundell: joachim.
lundell@raddningsmissionen.se

raddningsmissionen.se/shop
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individuella samtal, gruppsamtal, skapande verksamhet och
öppna mötesplatser.
– Vårt arbetssätt och våra metoder är ett fungerande koncept.
Det ser vi tydligt i enkäter och djupintervjuer från rapporten,
berättar Line.

På båda sidor om
muren – men alltid
på barnens sida

Hon förklarar att Solrosen också har skapat ett metodmaterial
baserat på deras arbetssätt och erfarenheter. Man har
utgått ifrån redan befintligt stödgruppsmaterial och lagt till
information som handlar om deras målgrupp.
– Vi har kompletterat med information som t ex hur rättskedjan
ser ut, lagar och juridik, livet på anstalt och hur man kan
bearbeta och rymma sina motstridiga känslor utifrån att
en förälder är
frihetsberövad.
Tillsammans med
Erikshjälpen har
vi tagit fram ett
arbetshäfte för
gruppledare och
samtalsledare.
Vi har även
sammanställt
Solrosens olika
stödjande
aktiviteter i något som vi kallar för Solrosmodellen. Här ingår
allt från individuellt samtalsstöd till mötesplatser och läger.
Solrosmodellen och metodmaterialet sprids nu till olika platser
i landet.
– Vi testkör just nu metodmaterialet i Jönköping och Umeå,
samt i våra befintliga verksamheter i Göteborg och Borås,
berättar Line. I Umeå jobbar vi med en verksamhet som heter
Kumulus och ger dem kontinuerlig handledning i vårt material.
Kanske kan de bli en del av Solrosen i framtiden.

SLUTSATSER FRÅN
UTVÄRDERING AV SOLROSEN
2018 - FOU VÄST/GR

Det är
fantastiskt att
få svart på vitt att
vår verksamhet
gör skillnad

ar
oli
ne

C

Forskningsrapport lovordar
Solrosens arbete
Solrosens verksamhet
för barn och familjer med
en förälder i fängelse har
funnits sedan 2000. Nu har
verksamheten utvärderats
och resultatet är tydligt:
Solrosen behövs, man
bedriver en viktig och
uppskattad verksamhet som
gör nytta på många olika sätt.
– Vi har funnits så länge och vi har
aldrig blivit utvärderade så här tidigare.
Dessutom är det viktigt att kunna
visa våra olika gåvogivare att deras
insatser ger resultat. Så förklarar Line
Fuchs, verksamhetsledare på Solrosen,

orsakerna till att man beslutade sig för
att genomföra studien.

co

som vi hjälper är många gånger
skeptiska till myndigheter. Dessutom
är ju myndigheter redan inblandade i
form av kriminalvården. Att vi också
är flexibla och kan finnas med både
under och efter ett frihetsberövande
ses också som väldigt värdefullt. Den
som söker stöd hos oss kan själv
bestämma hur stödet ska se
ut och hur länge det ska
pågå.

Line är inte särskilt förvånad över det
positiva resultatet.
– Nej, vi upplever ju nyttan med det
vi gör här varje dag. Men visst är det
fantastiskt att få svart på vitt att vår
verksamhet upplevs göra skillnad.
Den bekräftar det vi hör och ser.
Undersökningen är också en viktig
hörnsten i vår utveckling framåt. Gör vi
rätt saker? Behöver vi ändra på något?
Nu kan vi kvalitetssäkra vårt arbete på
ett bättre och enklare sätt, säger Line.

Sprider arbetet
via eget
metodmaterial

En viktig slutsats i undersökningen är
att stödet kommer från en organisation
som är oberoende av myndigheter
– Ja, det är tydligt både i rapporten och
i vår vardag, säger Line. De familjer

Solrosen
bedriver en
verksamhet
som både
inbegriper
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• Solrosen upplevs ha en stödjande,
stärkande och frigörande roll.
• Solrosen är en bra gemenskap
för familjer med gemensamma
erfarenheter.
• Personalen uppfattas som varma
och professionella genom ett
positivt bemötande och stor
kompetens.
• På Solrosen skapas trygghet för
framtiden.
• Solrosen är viktig eftersom
målgruppen inte upplever att de
får tillräckligt stöd från samhället.

Line säger att det är spännande att dela erfarenheter med andra
städer
– De ser väldigt olika ut med nätverk, myndighetskontakter
och andra idéburna organisationer, förklarar hon. Göteborg är
ganska stort och här finns det förhållandevis mycket stöd för
barn och familjer i utsatta livssituationer. Men samtidigt ser vi
att Solrosens verksamhet och vårt nya metodmaterial kan vara
ett bra verktyg när det gäller att hjälpa barn att bearbeta sin
situation utifrån att ha en frihetsberövad familjemedlem.

• Kriminalvården ser mycket
positivt på Solrosens arbete
och lovordar personalen, det
tydliga barnperspektivet och
kontinuiteten.
• Solrosen är en viktig organisation
för sin målgrupp eftersom den
står fri och oberoende från
myndigheter.

Utvärderingen och metodmaterialet gör nu
att Solrosen enklare kan sprida sina
erfarenheter och arbetssätt.
– Vår samlade kunskap kring
vad som fungerar gör att vi
genom Solrosenmodellen
kan hjälpa ännu fler barn
och föräldrar att förstå
och hantera en svår
livssituation, avslutar
Line.

• Solrosen bidrar sannolikt till
minskad kriminalitet och återfall i
brott.
Hela rapporten kan du läsa på:
solrosen.se
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Drömmen om
en jul hemma

I Göteborg finns
det över 600 barn
i akut hemlöshet.
Anledningen är
främst att det finns
för få bostäder.
Barnen lever med
sina föräldrar och
har egentligen
ingen annan
problematik än att
de hamnat utanför
bostadsmarknaden.
Barnfamiljerna lever
inte på gatan utan
har tak över huvudet.
Att vara hemlös
handlar om att
ständigt flytta runt
och skapar oro och
otrygghet hos barnen
och deras familjer.

Vad innebär det
att vara hemlös
som barn?

Vad gör vi
för barn i
bemlöshet?

• Att man bor trångt utan
någon plats att dra sig undan
för att vila och göra läxor

• Räddningsmissionen
träffar barn (upp till 18 år)
som bor med sina familjer
i vandrarhemsliknande
boenden. Tanken är att detta
ska vara ett tillfälligt boende
under en kort period, men
vissa familjer bor så här i flera
år.

•S
 vårt att ta hem kompisar.
Jobbigt att berätta för lärare
och klasskompisar hur deras
situation ser ut.
•L
 ång resväg till förskola/skola
eftersom familjen flyttar runt
mellan olika delar av staden.
Barnen kan inte byta skola
varje gång man flyttar.
•O
 trygghet och rotlöshet. En
ständig väntan på bostad.
Svårt att investera i relationer
med vänner, grannar och det
lokala föreningslivet.
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• Vi besöker några av dessa
boenden varje vecka. Vi kan
inte förändra situationen
för de här barnen men vi
ger dem återkommande
vardagsaktiviteter som lek,
spel, högläsning och läxhjälp.

Stöd oss!

HEMLÖSHET/ TEXT: LINN JONSSON / FOTO: JELLEKE VANOOTEGHEM UNSPLASH

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

Engångsgåva
Skänk en gåva via bank- eller
postgiro:

Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-444

Swisha till 900 44 41

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

Bli familjehem!
Vi söker familjehem som har
ett överskott av kärlek, ett
ledigt rum och tid för en ny
familjemedlem. Våra familjehem
får professionell handledning,
familjehemsutbildning och en bra
ekonomisk ersättning.
Kontakta Niclas Hansén,
031-7121317
niclas.hansen@
raddningsmissionen.se
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Starta en egen
insamling på
Facebook!
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.

Krönika

Medaljer
”Mamma, har du vunnit någon medalj någon gång?”
Flickan som frågar är 8 år och mamman plockar fram en
låda från vinden. Hon har ganska många, var framgångsrik
inom både bollsport och friidrott när hon var yngre. Flickan
blir förtjust. ”Åh, vad fina de är. Varför har du dem aldrig på
dig?”
Vilken underbar idé! Tänk om vi skulle gå omkring med
medaljer på oss!
På Göteborgs Räddningsmission möter vi ofta människor
i nöd och svårigheter. Berättelser om svek, skuld eller
tröstlös väntan på bostad – det är vår vardag. Men det
finns också fina gemenskaper som växer fram. Det är
så många som bidrar, som hjälper till och tar hand om
varandra.
Någon har med sig purjolök från sin kolonilott. Den
använder vi i maten till Soppmässan. Någon har tagit
med en kompis som behöver hjälp med att komma ifrån
en partner som slår. Någon städar toaletterna och någon
ber en bön för mig. Visst möter vi mycket brustenhet men
också en hel del osynliga medaljer.
Vi går mot jul. Denna tid med så mycket glitter, med
gemenskap men också stor ensamhet. På morgonen
kommer människor som har frusit hela natten till vårt café.
Det gör ont att veta. Efter Soppmässan tar sig några hem
till ett tält i en skogsdunge. De säger att vätan, inte kylan,
är värst.

Eva Erlandsson,
Diakon och
verksamhetsledare
för Gatukyrkan

På nyårsafton kommer vi att ses som vanligt för att vara
tillsammans. På Vasagatan 14 är det öppet kl 8.45-12. Det
handlar inte om att en grupp utsatta människor ska få
lite mat och välgörenhet. Vi är en gemenskap. Vi finns till
för varandra och försöker göra den här världen till en lite
bättre plats.
Vi bär på osynliga medaljer.
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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.

Huvudpartners

Företagsvänner guld

Företagsvänner silver

Alexandersson Fastigheter
Elof Hansson
Fiskebäcksloppet
Göteborgs-Posten
Wallenstam, Göteborg

Beiersdorf AB
Inter Terminals
Liseberg
Lundin Fastighetsbyrå
Svenska mässan/Gothia
Towers
Wallstreet Media

Cordovan Communication
Ektank AB
FAB Agency
Fastighets AB Godhemsberget
Platzer
Understandit

ICA Åkeredshallen
Juridiska Byrån
Kjellberg & Möller
Kortedala glasmästeri
Lundin Revisionsbyrå
Luxlight
Proprius förvaltning
RO-gruppen
Rotary Göteborg - Frölunda

Tingstad
Tärntank
Zandic Management & trading
Öijared Golf & Country

Företagsvänner brons
Advokatfirman Glimstedt
Avero AB
BKK Betongkonsulten
Coldforce
Erséus Arkitekter
Frejs Revisorer
Greencarrier
Gärdhagen akustik
Göteborgs Hamn

Företagsvänner
Autodesk
Break a story communication
Collector AB
Din Bil
Essity
Fristads
Hallsås bygg
Hede Fashion Outlet
Järnartiklar AB
Klädesholmen Seafood
Klädkällaren
Liba bröd

Liljengrens Product AB
Manpower
Mediagraphic
Newbody
Olj Ola
Perse kommunikation
Randstad
Signmax
Sirius shipping
Stendahls
Testagram
Tulip Food Company
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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

Drömmen om
en jul hemma
I Göteborg finns det över 600 barn i akut hemlöshet.
Anledningen är främst att det finns för få bostäder.
Barnen lever med sina föräldrar och har egentligen
ingen annan problematik än att de hamnat utanför
bostadsmarknaden. Barnfamiljerna lever inte på gatan
utan har tak över huvudet. Att vara hemlös handlar om
att ständigt flytta runt och skapar oro och otrygghet
hos barnen och deras familjer.

Vad innebär det
Det
härhemlös
är inte en lussekatt.
att vara
är en trygg gemenskap, hjälp med myndighetskontakter
somDetbarn?
och känslan av att inte vara utanför.
• Att man bor trångt utan någon
plats att dra sig undan för att vila
och göra läxor
• Svårt att ta hem kompisar.
Jobbigt att berätta för lärare och
klasskompisar hur deras situation
ser ut.
• Lång resväg till förskola/skola
eftersom familjen flyttar runt
mellan olika delar av staden.
Barnen kan inte byta skola varje
gång man flyttar.

Vad gör vi?
• Vi träffar barn (upp till 18 år)
som bor med sina familjer i
vandrarhemsliknande boenden.
Tanken är att detta ska vara ett
tillfälligt boende under en kort
period, men vissa familjer bor så här
Swisha t
ill
i flera år.

900 44 4

1

h hjälpboenden
• Vi besöker några avocdessa
o
att hjälp ss
a
varje vecka. Vi kan inte förändra
•Otrygghet och rotlöshet. En
situationen för de här barnen
ständig väntan på bostad. Svårt
men vi ger dem återkommande
att investera i relationer med
vardagsaktiviteter som lek, spel,
vänner, grannar och det lokala
läxhjälp.
Lussekatten
är från Räddningsmissionens Familjecenter, en plats förhögläsning
barn och vuxna och
utan tillgång
till sociala trygghetssystem.
föreningslivet.
Skänk ett bidrag så att vi kan hjälpa Göteborgs hemlösa – inte bara i jul, utan alla dagar under året.

