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– Vi löser inte problemen
här, men vi möter dem
tillsammans.

– Nu är jag inte så blyg och
förstår bättre svenska.

Solrosens ungdomsgrupp är en trygg mötesplats för
ungdomar som haft en förälder i fängelse.

Läs mer om sommarjobbarna på vår matsvinnsbutik
MatRätt.
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Hyr ut via
Hjärterum!
Har du ett rum, en källare eller
kanske ett fritidshus som du
inte använder? Hyr ut till oss!
Hjärterum är ett projekt för
att motverka den stigande
hemlösheten. Via Hjärterum
kan du hyra ut i andrahand på
ett tryggt och smidigt sätt, då
Räddningsmissionen står som
garant på kontraktet. Läs mer
på www.hjärterum.com

Räddningsmissionen
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg
Telefon: 031-712 12 00
E-post: info@raddningsmissionen.se
www.raddningsmissionen.se
Ansvarig utgivare
Emil Mattsson
Redaktör
Joachim Lundell, 031-712 12 55

Grundskola, varför då?

Tack Fiskebäckslöpet!
I år ställde Fiskebäcksloppet om till ett digitalt motionslopp
under 6 dagar.
När vi nu ser resultatet är vi överväldigade av engagemanget
och så tacksamma för tillskottet till Solrosens verksamhet
som behövs extra mycket i år! 263 personer var med och
sprang eller promenerade och tillsammans med våra
sponsorer samlade vi in 146 000 kr till Solrosens arbete. Stort
tack till alla som engagerat sig!
Extra stort tack till volontärerna från Fiskebäckskyrkan,
Equmeniakyrkan Fiskebäck och IF Väster. Stort tack också till
alla sponsorer som gjort detta möjligt.

Medarbetare i detta nummer
Joachim Lundell, Emil Mattsson,
Eva Erlandsson, Erika Persson &
Erika Nordbring.
Bild omslag & ledare
Erika Persson
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: 900-4441
Swish: 900 44 41

I snart sjuttio år har vi funnits på gatorna i Göteborg. Enträget
och uthålligt arbetat med människor som kämpar med sina
liv. Hemlösa, barn med föräldrar i fängelse, människor
med psykisk ohälsa och andra socialt utsatta. På olika sätt
har vi försökt göra vårt samhälle lite mer drägligt, lite mer
medmänskligt.

kommer skolans lokaler att användas på kvällar och helger
till aktiviteter som studiestöd, musikskola, mentorskap,
föräldrastöd och programmeringskurser.
Öppna upp världen. Skolans främsta uppdrag är inte
att ge elever rätt sorts värderingar, eller att göra dem
”anställningsbara”, eller ens att ge dem godkända betyg.
Skolans viktigaste uppdrag är att öppna upp världen för
eleverna. Oavsett om det handlar om hur ett öga fungerar,
hur första världskriget startade eller hur man sätter den
perfekta bröddegen - skola handlar först och främst om
lärande, kunskap och bildning. Därför kommer vi att leta
noggrant efter lärare som älskar sina ämnen och älskar sina
elever. Skola handlar om att förmedla denna fascination för
världen till eleverna. En skola som tar detta bildningsuppdrag
på allvar kommer också leda till att elever hittar sin plats i
den här tillvaron.

Nu vill vi ta ett nytt steg och starta grundskola. Förberedelserna
pågår för fullt, och planen är att inviga skolan med några
högstadieklasser i Tynnered i augusti nästa år. I dagarna har
rekryteringen av en rektor påbörjats. Och då kanske någon
undrar, vad har Räddningsmissionen med grundskola att
göra?
Det finns många svar på den frågan, men en viktig bakgrund
är samhällsklyftorna i Göteborg. Tänk dig att ditt barn eller
barnbarn gick i en niondeklass där de flesta elever inte ens får
chansen att söka vidare till ett yrkesprogram på gymnasiet.
Precis så ser situationen ut i allt för många skolor i Göteborg
– regel snarare än undantag att inte klara grundskolan.
Denna orättvisa måste vi göra allt för att gemensamt vända.
Vi gör såklart inte anspråk på någon universallösning, och
vi har största respekt för alla huvudmän, rektorer och lärare
som varje dag kämpar för att vända utvecklingen. Samtidigt
vill vi dela med oss av vad vi har. Som en ideell aktör med
stadgar som ger oss ett tydligt uppdrag att motverka social
utsatthet vore det orimligt för oss att stå vid sidan av i en så
avgörande fråga för barns framtid.

Studiero. Ett fungerande studieklimat är grundläggande för
att en skola ska fungera. Därför kommer vi arbeta med tydliga
regler och normer och vara noga med att de efterlevs. Inte i
första hand för att eleverna ska lära sig ”ordning och reda”,
utan för att ingenting får äventyra de kunskaper eleverna har
rätt att tillgodogöra sig hos oss. De lärare som ska arbeta hos
oss måste därför också vara goda ledare i klassrummet.
Lyckas vi med dessa intentioner kommer fler barn och
ungdomar i utsatta stadsdelar att få en god start i livet. Och
då är vi tillbaka i ursprungsfrågan. För det korta svaret
till varför vi vill starta grundskolor är detta: vi vill skapa
förebyggande verksamheter som förhindrar att människor
hamnar i destruktiva livsmönster. Räddningsmissionen kan
vara både gemenskap och mötesplatser för de som har tappat
greppet i tillvaron men också verksamheter som förhindrar
att man faller dit. Ett värdigt liv för alla - precis så enkelt och
så svårt.

Så vad blir då vår skolas speciella signum? Tre viktiga delar:
Communityskola. Vi vill att vår grundskola ska bli en
positiv förändringskraft för hela stadsdelen, en ”skola mitt
i byn”. Därför kommer vi att verka för en god samverkan
med närsamhällets olika aktörer: föreningsliv, bostadsbolag,
kommunen, närpolis och näringsliv. Vi vill också ge eleverna
mer än det som ryms inom en vanlig skoldag. Därför
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Det har varit
perfekt för
oss att kunna
ha detta som
sommarjobb också,
säger Wiktoria,
Dona och Tala.

LÖVGÄRDET / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: ERIKA PERSSON

Ungdomar startade eget
sommarcafé i Lövgärdet
När skolcaféet på Lövgärdesskolan
stängde i våras, fick tre tjejer i
årskurs 8 en idé om att starta
ett sommarcafé utanför skolan.
Tjejerna, Dona, Wiktoria och Tala
tog kontakt med Milad Gorgees på
Räddningsmissionen, som jobbar
med studiestöd och lovaktiviteter
på skolan. Han hjälpte tjejerna
att förverkliga sin idé och med
hjälp av stöd från Idrott-och
föreningsförvaltningen i Göteborg
kunde de öppna sitt café utanför
skolan.
Caféet har varit öppet tisdag-torsdag
kl. 11.00-15.00 under juli månad och
man har erbjudit kaffe, te, smoothies,

kakor, våfflor, mackor mm. Kunderna
har bestått av kompisar och personal
från skolan.
Tjejerna är nöjda och stolta över sitt
skolcafé och de har sålt för ungefär
200 kr per dag. Pengar som har
återinvesterats i caféet, men också
räckt till lite sportutrustning och
aktitivitetsmaterial för sommarlediga
ungdomar.
– Det har varit perfekt för oss att
kunna ha detta som sommarjobb
också, säger Wiktoria, Dona och
Tala.

– Den här sommaren har fler
ungdomar än vanligt varit hemma,
så jag är glad att vi har kunnat
möjliggöra detta, säger han. Cafét
har varit en liten samlingsplats och
visar också på att om man lyssnar på
ungdomarna och tar tillvara på deras
engagemang så kan man göra bra
saker tillsammans.
Nu återstår att se om caféet kan
fortsätta i någon form även under
hösten.

Även Milad Gorgees är nöjd med
projektet.
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SOLROSEN / TEXT: JOACHIM LUNDELL / ILLUSTRATION: SAM

”Vi löser inte problemen
här, men vi möter dem
tillsammans”
Solrosens ungdomsgrupp har sin första träff för terminen. Gruppen har funnits i ett knappt
år och träffas ett par gånger varje månad. Sam, Victoria och Adora sitter i en varsin fåtölj i
Solrosens lokaler och delar sina erfarenheter av att ha, eller ha haft, en förälder i fängelse.

– Det bästa är tryggheten och
gemenskapen, säger de i kör, när de
ska beskriva vad som är bra med
gruppen.
– Det är så skönt att kunna dela sina
känslor med någon som har samma
bakgrund som mig. Som vet ungefär
vad jag har gått igenom, förklarar
Sam.
Sam är 19 år och var med på
Solrosens aktiviteter när hen var
5-6 år och en förälder hamnade
i fängelse. Nu är hen volontär på
Solrosen och hjälper till med läger
och samlingar.
– Jag vill ge tillbaka lite av det jag har
fått här, säger Sam. De här samtalen
är så bra. Även om vi inte löser våra
problem här, så kan vi möta dem
tillsammans.
Gruppen har en lös form men vissa
träffar har ett givet tema.
– Oftast är samtalen fria. Ibland går
man och bär på saker som man vill ta
upp här, berättar Victoria. Vi pratar
för det mesta om våra gemensamma
erfarenheter, men det händer att våra
samtal kommer in på andra saker
också.

Victoria kom i kontakt med Solrosen
för ungefär fyra år sedan.
– Jag var här under en jobbig period
då en av mina föräldrar hamnade i
fängelse. Sedan trodde jag att jag var
”frisk” och kunde klara mig själv,
säger hon. Men jag mådde inte bra.
Så jag tog ett eget beslut för ett par
år sedan att komma tillbaka hit till
Solrosen då jag visste att hjälpen
jag fick för 4 år sedan skulle kunna
hjälpa mig igenom ännu en jobbig
period i mitt liv när det gäller min
förälder som var i fängelse.
För stort ansvar för barnen
Adora började på Solrosen när hon
var 15 år.
– Jag skulle göra revolt, vara rebell.
Alla hade fel utom jag, skrattar hon.
Men det var inte så enkelt. Det bästa
med Solrosen är förståelsen som
finns här. Alla vet vad vi går igenom
och det finns ingen som dömer en för
vad man känner.
Nu är hon 19 år och berättar att
hon kände ett stort ansvar när en av
hennes föräldrar hamnade i fängelse.
– De vuxna runt omkring mig
borde tagit ett större ansvar. Nu
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var det väldigt mycket upp till mig
själv. Jag fick vara med om massor
med jobbiga saker, som dramatiska
gripanden och sånt. Man fick inga
besked om vad och varför detta
hände.

Personerna på bilden har
inget med artikeln att göra.

De andra håller med och ger fler
exempel på stressiga och jobbiga
upplevelser.

Line Fuchs,
verksamhetshef Solrosen

– Samtidigt vill man veta, säger
Adora. Även om man vet att det är
tuffa besked man får. Det är liksom
dubbelt.
De är alla överens om att när
en förälder frihetsberövas så är
samhällets fokus för det mesta ett
vuxenfokus. Det finns inte många
som tar hand om barnen och berättar
om hur de kan få hjälp. Här är
Solrosen viktig, menar de.
”Ett privilegium att vara med
den här gruppen”
– Det är ett privilegium att få
vara med den här gruppen,
säger Line Fuchs och ler. Hon är
verksamhetschef på Solrosen och
leder gruppen tillsammans med
kollegan Victoria Pye.  
– Det finns en styrka i att dela

sker på deras villkor, såklart. Eller
så startar vi en till grupp, den
möjligheten finns också.
varandras erfarenheter som blir
väldigt tydlig här, säger hon. Det
är en reflekterande grupp, med en
fin personkemi. De här ungdomarna
fungerar även som en
referensgrupp för oss, där vi
kan testa av olika frågor och
få hjälp att hålla ett barnoch ungdomsperspektiv. Det
är så värdefullt, menar Line.

”

Line hoppas också att fler
ungdomar ska få möjlighet att träffas
på det här sättet.

– Jag tror det finns fler intresserade
och vi ska kolla med gruppen om
de vill fortsätta och om de i så fall är
beredda att ta in någon mer. Men det

Solrosen är en trygghet
Samtalet med ungdomarna spinner

för litet för gruppen.
– Här har jag lärt mig att det finns
stora problem och att det finns
små problem, säger Adora. Jag får
perspektiv på saker och ting.

Det bästa med
Solrosen är att alla
vet vad vi går igenom
och det finns ingen
som dömer en för
vad man känner.

– Det är skönt att komma bort från
vardagen några timmar och tänka på
annat, säger Sam. Här får man bara
vara och kan reflektera över sitt liv.

vidare kring motstridiga känslor,
jobbiga relationer, svek, frustrationer
och tuffa upplevelser. Öppenheten är
stor och inget ämne är för stort eller

Illustrationen i artikeln är
gjord av Sam som är med i
ungdomsgruppen.
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– Solrosen är en drivkraft i mitt liv,
som en låga. Något som får mig på
benen och en skön trygghet, avslutar
Victoria.
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Barns fantasier om fängelset
Barns livliga fantasi är fantastisk och i många fall underhållande. Men för barn med en
förälder i fängelse kan fantasierna om hur föräldern har det vara svåra att bära.

När en förälder hamnar i
fängelse så straffas också
barnet. Barn och unga med
en förälder i fängelse brottas
ofta med motstridiga känslor
gentemot sin förälder och
känner skuld och, skam men
också oro över hur föräldern
har det. Fantasierna om hur
det är i fängelset är ofta värre
än verkligheten.
En 6-åring packade ner en
ficklampa när han skulle besöka
sin pappa i fängelset. Han
trodde att fängelset var någon
form av jordhåla och ville kunna
se sin pappa när han hälsade
på.
En 16-årig flicka frågade oss
om hennes mamma hade en
kudde på fängelset. Hon hade
svårt att sova om nätterna och

oroade sig för om hennes
mamma hade det bra.
Ungdomar har ofta bilden av
ett amerikanskt fängelse från

Han trodde att
fängelset var
någon form av
jordhåla och ville
kunna se sin pappa
när han hälsade på.

”

serier och filmer. Deras bild är
ett hårt, ruffigt liv med elaka
vakter. De mindre barnen har
snarare en bild av Kalle Ankagaller med bara vatten och
bröd.
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Är de snälla där inne? Behandlar
de min pappa dåligt? Får man
gå ut? Har hon en säng? Får
man se på tv? Får man gå
ut? Det är typiska frågor som
personalen på Solrosen får.
En stor del av Solrosens
verksamhet handlar om att
avlasta barnen från de här
fantasierna. Att berätta hur det
är på riktigt, hur en dag kan se
ut, vad man gör och visa bilder
på hur fängelset ser ut.
“Nu när du berättar för mig, då
låter det inte lika hemskt och då
mår jag lite bättre” sa en pojke
som var 8-år i ett samtal om
fängelset. Att få rätt information,
att få sätta ord på sina känslor
och att inte känna sig ensam är
nycklar för att de här barnen ska
kunna må bättre.
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Sommarjobbare
på MatRätt

sätt att
stödja oss
Engångsgåva
Swish: 900 44 41
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

Månadsgivande
Ett månadsgivande betyder att mesta
möjliga del av din gåva går direkt till
vårt sociala arbete. Läs mer på www.
raddningsmissionen.se/manadsgivare.

Testamente

I sommar har vår matsvinnsbutik MatRätt haft 16
skolungdomar som sommarjobbare. Jobben har
skapats i samarbete med Göteborgs Stad och bland
sommarjobbarna finns fyra fd ensamkommande
ungdomar, som fått hjälp med hem och bostad via
Räddningsmissionen.
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En av ungdomarna är Abraham. En 17-årig kille som
kom till Sverige i slutet på förra året.
– Tack vara jobbet på MatRätt känner jag mig mindre
blyg idag, och jag pratar och förstår bättre svenska.
Nu kan jag namnet på alla grönsaker och frukter på
svenska, säger han. Det är coolt!

Genom att skriva in Räddningsmissionen
i ditt testamente kan du vara med och
göra skillnad i människors liv även efter
din bortgång. Att upprätta ett testamente
är enkelt och du kan själv bestämma hur
dina tillgångar ska fördelas.

Skatteavdrag
för gåvor

!

Butikschef Ida-Lina Frisell är glad för sina
sommarjobbare.
– Det har varit ett rent nöje att ha de här ungdomarna
hos oss i sommar, säger hon. Det är uppenbart att
den här typen av insatser betyder så mycket för
ungdomarna. Det har fått ett sammanhang att vara
i och tagit stort ansvar för sina arbetsuppgifter. Att
lära känna dem var och en och se dem förändras och
utvecklas dagligen har varit ett privilegium. Jag hoppas
innerligt att de fått med sig viktiga erfarenheter och
kunskaper för framtiden.

?
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Nu kan du få skattereduktion på gåvor
till Räddningsmissionen. Avdraget
omfattar 25% av gåvor på minst 200 kr
som är skänkta vid ett och samma tillfälle
och minst 2 000 kr totalt under ett år.
Skatteavdraget kommer sedan på din
slutskattsedel. Läs mer på vår hemsida.

Kontakta oss
Kontakta oss om du har frågor:
info@raddningsmissionen.se
031-7121200

TACK företagsvänner!

KRÖNIKA

Att arbeta med social hållbarhet blir viktigare och viktigare för alla företag. Ett företagsengagemang är också ett
bra sätt att samla anställda kring en gemensam fråga. Som företagsvän kan man skänka pengar eller varor, eller
bidra med sin kompetens eller tid.

Huvudpartners
Alexandersson Fastigheter • Axfood • Axfoundation • Elof Hansson • Fiskebäcksloppet
Göteborgs-Posten • Liseberg • Menigo • PEAB • Svenska Mässan & Gothia Towers • Wallenstam

Företagsvänner guld

Företagsvänner silver

Appva AB		

Arcam AB			

BIC

Beiersdorf

Essity

Borås Djurpark

Glimstedt

Ektank

Husvärden		

FB Bostad

Eva Erlandsson

Inter Terminals

Frejs Revisorer		

Klädesholmen Seafood

Greencarrier

Pastor och verksamhetsledare
för Gatukyrkan

Lindome Second Hand

ICA Supermarket Åkered

Metabolt Center

Järven Healthcare

MediaKonsult

Jysk

Sandryds

Kjellberg & Möller

Sko-Boo

Lindfors Arkitektkontor 		

Markera Mark
Platzer				
S:t Lukas
VBK
Västsvensk Fuktteknik

Postnummer

Taxi Göteborg
Wallstreet Media

Företagsvänner brons

Juridiska Byrån

Recorded Future

BKK Betongkonsulten		

Järnartiklar

Rotary Frölunda

Clarion Hotel Post		

Klädkällaren

Rotary Gamlestaden

Coldforce			

Kylpanel		

Rotary Örgryte		

Collector AB			

Landvetter Elkraft

SKF

Erséus Arkitekter		

LPE Sverige AB		

Skyltkoncept

FAB Agency

Lundin Revisionsbyrå		

Slottsskogens vandrarhem

Furetank Charter AB			

Luxlight			

Svenska Orient Linien

GAIS		

Majornas grafiska

Teleperformance

Global Business Gate Project

MCR AB

TMP

Gärdhagen akustik			

MJ Bok & Media

Trigger Company

Göteborgs Hamn

Nordstan

Tärntank

Hagmans kyl

Odd Fellow Rebeckaloge 41

Understandit

Hammarviken Företagsutveckling

Odd Fellow Rebeckaläger 2
Odd Fellow Brödraloge 50

Yogayama

Hansen
Hede Fashion Outlet

Proprius förvaltning

Företagsvänner

Odd Fellow Rebeckalogen 79

BK Häcken

Perse kommunikation

Bosseblom

Randstad

Brännö fotvård

Rotary Majorna

Buslandet

SBAB

Cellmark

Sirius Shipping

Dagab

SJ

Din Bil

Sportson		

Donsötank Rederi AB

Technogarden

Excelspecialisten

Tulip Food Company

Gunnar Karlsen Sverige AB

Unitrafo

Liba bröd

Valhallabadet

Manpower

Olj Ola 			

Bli företagsvän!
Är du intresserad av ett
samarbete och vill ha mer info om
vad det innebär att bli företagsvän till
Räddningsmissionen?
Kontakta Johanna Salenfalk
johanna.salenfalk@
raddningsmissionen.se
0721-454228

Marsh Sweden

hemlös men på slutet hade han en egen bostad.
Vidare stod det ”I detta postnummerområde har 43,9
% av invånarna betalningsanmärkningar”. 43.9%! Oj!
Jag kollade upp min egen adress. Där var siffran 5,9%.
Jag läste vidare. Genomsnittsåldern på bilarna där
han bodde är 26 år. I mitt område är den 13,5. Där
stod också att medelinkomsten där han bodde är 137
756 kr per år. Där jag bor är den drygt 325 000.

F lever inte längre. Jag fick reda på det via Facebook.
Han har varit en regelbunden besökare på vårt
frukostcafé under många år. Vi har pratat en del,
skrattat och gråtit. Jag tänker på när vi hjälpte
honom med en tågbiljett till jul. När han kom med
ett nytt nummer av tidningen Faktum och det hade
gått extra bra att sälja. Han uppskattade alltid vår
havregrynsgröt.

Det var siffror, statistik. Kanske märkligt att sjunka
in i när man just fått ett dödsbud. Men jag fortsatte
ändå läsa. Det var som att detta blev ytterligare några
pusselbitar i berättelsen om F:s liv.

F hade varit sjuk i cancer en tid, så det var inte helt
oväntat. Ändå högg det som alltid till. Det definitiva,
summan av det som till sist blir en människas liv.
Under årens lopp har vi fått del av olika pusselbitar. F
berättade om avgörande händelser, delade fragment
av sin livshistoria. Men pusslet blev såklart aldrig
färdigt. Mycket kommer vi aldrig att förstå.

Bilden som tonade fram visar på ett mycket ojämlikt
Göteborg. Och mitt i det blev jag så stolt och tacksam
över Räddningsmissionen. Att vi får vara en bland
många goda krafter som ändå binder samman den
här staden. Att vi inte bara försöker hjälpa till när
livet har gått snett utan också finns bland så många
barn och ungdomar. Tacksam över alla som stödjer
oss med gåvor, engagemang och förtroende.

Så är det ofta med våra gäster. Vi får höra berättelser.
Inte sällan har de haft det svårt som barn. Några
berättar om barnhem, andra om föräldrar som drack
och slog. Många berättar om fattigdom. Idag har de
blivit gamla och deras kroppar är ofta mycket slitna.
Vi lyssnar.

Jag blev stolt över frukostcafét, Solrosen, läxhjälpen,
Hjärterum, soppmässan och alla våra andra
verksamheter som bygger gemenskap och värdighet.

Jag undrade om begravningen och slog in F:s namn på
datorn för att leta. Jag hamnade på informationssidan
Ratsit. Där stod hans adress. Han hade länge varit

Alldeles oavsett vilka postnummer vi har.

Newbody
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När en förälder hamnar i
fängelse straffas också barnet.
Det är aldrig ett barns fel att en förälder sitter i fängelse. Ändå
straffas de med saknad, skam och jobbiga fantasier. Solrosen
hjälper dem som står i skuggan av sina föräldrars brott.
Med ditt bidrag kan fler utsatta barn och unga få stöd.
Swisha din

gåva till

900 44 41
Varmt tac
k!

