Får man älska en
pappa som sitter i
fängelse?
Barn som lever med en förälder i fängelse är en mycket utsatt
och ofta dold målgrupp. Ofta tvingas de leva med många olika
känslor av skuld, skam, hat, längtan och kärlek. En fråga som nästan
alla dessa barn ställer sig är: Får man älska en pappa som sitter i
fängelse? Måste man det? I Västra Götaland finns cirka 2000 barn som
har en förälder som är aktuell inom kriminalvården. Många barn far väldigt illa
när en familjemedlem blir frihetsberövad. Sannolikheten att man själv hamnar i
kriminalitet är tyvärr också större för barn med föräldrar i fängelse än för andra.
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Solrosen är en verksamhet inom Göteborgs Räddningsmission som under
många år har mött barn med frihetsberövade föräldrar i Västsverige. Just
nu har vi 199 inskrivna barn som regelbundet möter oss i gruppverksamhet,
enskilda samtal och lägerverksamhet. Dessutom stöttar vi deras föräldrar och
har familjeaktiviteter som öppet hus varje vecka. Under 20 års tid har vi sett
hur barn har förvandlats i mötet med oss och med andra barn som har samma
erfarenheter. När sår läggs till sår så sker ofta mirakel.
Solrosens verksamhet är helt beroende av fria gåvomedel från privatpersoner,
stiftelser och företag. Vi vädjar till er att ta upp en generös kollekt till vår
verksamhet. ”Det ni gjorde för en av alla dessa mina minsta, det har ni gjort för mig”
säger Jesus. Barn med föräldrar i fängelse är oerhört utsatta, men tillsammans kan
vi alla vara med och vända deras öde.
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