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Prenumeration
Det kostar inget att få 
DIN NÄSTA i brevlådan.  
Hjälp oss gärna att sprida tidningen.

”Världen spårar ur, och här går jag till jobbet för att lära 
ungdomar matematik - till vilken nytta?” En av mina goda 
vänner formulerade väl den känsla av maktlöshet jag tror 
att vi är många som just nu känner. Hur ska vi hantera alla 
kriser som inte bara tycks avlösa varandra, utan dessutom 
komma klustervis? Kan vi verkligen leva på bara som 
vanligt?

Det enkla svaret måste vara: ja. Den bästa gåva du kan ge 
den här världen är att leva på som vanligt. Fortsätt se till 
att dina barn får frukost och en kram innan skolan börjar, 
fortsätt se till att göra ditt bästa på jobbet och slarva inte 
med köksveckan, fortsätt se till att öva med bandet och 
ansträng er till det yttersta för att få till det där svåra introt, 
fortsätt se till att du leder fotbollsträningen med gott humör 
och att du inte slarvar med närvarorapporteringen.

Varför?

Därför att i det alldeles vanliga livet finns så mycket gott 
som i sig är en motvikt till det destruktiva i världen. Visst 
behöver en och en annan person gå all in på att försöka 
komma till rätta med de kriser som har uppstått. En del har 
jobbat dubbla skift på intensivvårdsavdelningar orimligt 
många gånger under pandemin, några har lämnat allt de har 
och blivit volontärer vid ukrainska gränsen, andra behöver 
gå i Greta Thunbergs fotspår och ägna hela dygnen åt att 
slåss mot systemen. Dessa människor är helt oumbärliga, 
vi klarar oss inte utan dem. Men några - kanske de flesta 
- måste också ta hand om det vanliga.  Skulle det vanliga 
försvinna har vi verkligen gett efter för det mörka i världen. 
Eller uttryckt på annat sätt: vad är kampen värd om det 
vanliga inte finns?

Detta betyder förstås inte att vi ska blunda för kriserna i 
världen. Absolut inte. Vi har alla ett ansvar att göra vad 
vi kan för att göra den här planeten bättre. Du och jag, 
alla. Och detta är inte lätt. Jag tror att det är fler än jag 
som återkommande i livet har hört berättelsen om den 
barmhärtige samariern och kallsvettigt kunnat konstatera 
att vi har fler likheter med prästen och leviten som gick 
förbi den blodiga mannen än med samariern som visade 
barmhärtighet. Detta skav bör vi ta på allvar. Vi har alla ett 
ansvar som medmänniskor vi aldrig kan förneka eller köpa 
oss fria ifrån. Men ett råd: låt medmänskligheten börja i 
det lilla, och kämpa för att hålla kvar länge. Detta är en svår 
uppgift. Som människor verkar vi ofta vara programmerade 
att göra precis tvärtom: ge allt vi har under en kort period.

Så låt oss lyssna till Martin Luther och börja i det enkla: 
”Även om världen skulle gå under imorgon skulle jag 
plantera mitt äppelträd idag”. Att plantera några små 
äppelkärnor är ingen stor sak, men i sig blir de symboler för 
det eviga Hoppet. Det kommer en dag då allt ska ställas till 
rätta. Detta får vi arbeta för och hoppas på.

”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.”

Stig Dagerman

Kampen för det vanliga

LEDARE

Emil Mattsson 

Direktor Räddningsmissionen

Aktuellt

Bli volontär på 
Maträtt
Nu söker dig som vill 
hjälpa till i vår nyöppnade 
Maträttsbutik. Behovet är stort 
eftersom vi har över 7000 
medlemmar som handlar i 
våra butiker. Hjälp oss minska 
matfattigdomen i Göteborg.

Läs mer på 
raddningsmissionen.se/
volontär

Låt ditt arv  
göra skillnad
En testamentegåva är en gåva 
till alla de som kommer efter 
oss. Den ger oss möjlighet 
att utveckla vårt arbete och 
planera på längre sikt. Tack 
vare gåvor som dessa kan vi 
hjälpa fler. 
 
Läs mer om hur en gåva för 
framtiden gör skillnad på  
sida 15.

Hyr ut via 
Hjärterum
Hjärterum är ett projekt för 
att motverka den stigande 
hemlösheten. Just nu arbetar 
vi för att kunna hjälpa 
flyktingar från Ukraina med tak 
över huvudet.  
 
Läs mer på 
raddningsmissionen.se/
hjarterum-ukraina
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Från Kiev till Västra Frölunda
 – genom Hjärterum

I takt med att kriget rasar i Ukraina växer det svenska hjärterummet för ukrainarna. Samtidigt 
expanderar Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum – svenskar som öppnar sina hem för 
människor som flytt kriget.  Tandläkaren Olena och hennes barn flydde undan bomberna i Kiev 

och hamnade hemma hos Sabine von Borgstede i Västra Frölunda – tack vare Hjärterum.

TEXT: ANNA-MARIA HOLMGREN  / FOTO: SANDRA MALMTOFT

Natten den 24 februari kom den 
första smällen. Olena och familjen 
vaknade av ljudet från bomber. Det 
som de aldrig trodde skulle hända 
på riktigt var nu den nya vardagen 
i landet. Kriget hade kommit och 
de var nu tvungna att fly till en ny 
verklighet. Denna nya realitet blev en 
villa i Västra Frölunda – hos Sabine 
von Borgstede.  

På husets bruna tegelfasad hänger 
en blå-gul flagga och svajar i 
vinden. Men inte den svenska, utan 
den ukrainska. Ytterdörren står 
välkomnande på glänt och i köket 
på ovanvåningen sitter Sabine von 

Borgstede med sina nya vänner från 
Ukraina. De äter på svenskt vis – fika 
med kaffe och kaka.    

– Vi är inte så vana vid det här 
med intervju, vi är lite blyga, säger 
21-åriga Tetiana.   

Det har varit en lång resa från 
Kiev till Västra Frölunda. När vi 
träffas har familjen bott i sitt nya 
hem i nio dagar, matchade genom 
Räddningsmissionens verksamhet 
Hjärterum.  

De var en lycklig familj som levde ett 
vanligt liv i Ukraina. Mamma Olena 
arbetade som tandläkare, pappan 

som företagare, sonen Timur, 12, gick 
i skolan och dottern Tetiana, 21, läste 
på universitetet. Men helt plötsligt 
vändes deras vardag uppochner, från 
en natt till en annan.   

– Mamma väckte oss mitt i natten 
och sa att det smäller bomber i stan 
och att vi måste packa väskorna och 
lämna vårt hem. Jag minns hur jag 
skakade och var helt i chock, säger 
Tetiana.   

I panik packade de väskorna med lite 
kläder och tog sig till ett skyddsrum, 
där de stannade i en vecka.   
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– Tänk dig att du ena natten ligger 
i din mysiga säng i ditt trygga hem 
och natten efter i ett läskigt och 
mörkt skyddsrum. Det är det mest 
traumatiska jag har upplevt. Jag tror 
inte att vi kommer bli desamma igen 
efter detta, säger Tetiana med darr på 
rösten.  

Minnena från hemlandet river upp 
känslor och ögonen blir glansiga. 
Hon kämpar för att hålla tårarna 
tillbaka.   

Hon berättar vidare om hur 
flykten fortsatte till västra Ukraina. 
Långsamt började faktumet om att 
det är ett fullskaligt krig som pågår 
sjunka in, och att Ukraina aldrig mer 
kommer att bli som det var. Till slut 

Frölunda. Än så länge bedrivs 
verksamheten småskaligt – i nuläget 
bor några få ukrainska familjer 
hos svenskar – förmedlade via 
Hjärterum. Men engagemanget är 

stort – över 500 privatpersoner har 
anmält sitt intresse och vill öppna 

upp sina hem. Och för att kunna 
expandera verksamheten och placera 
fler ukrainare arbetar Hjärterum 
för att få till ett samarbetsavtal 
med Göteborgs kommun. För att 
det i sin tur ska gå i lås behöver 
Migrationsverket kommunanvisa de 
ukrainska flyktingarna, och därmed 
alltså bli kommunens ansvar. Först 
då kan Hjärterum satsa storskaligt 
på att matcha privatpersoner och 
ukrainare, och det kan även bli en 
mer långsiktig boendesituation för 
flyktingarna.  

Hjärterum, som har funnits sedan 
2017, har tidigare hjälpt familjer från 
andra länder att få ett hem genom 
privatpersoner. Premissen i dagsläget 

är att de svenska familjerna öppnar 
upp sina hem för de ukrainska 
flyktingarna - utan ersättning. Något 
som var självklart för Sabine von 
Borgstede.  

– Det kunde ju ha varit jag som hade 
förlorat allt. Undervåningen står bara 
tom efter att barnen flyttat ut, det är 
klart att de ska bo där, säger hon.  

Sabine och hennes man står för 
boendekostnaderna, kläder och 
fickpengar. Men hon berättar att det 
bara är trevligt att någon bor i den 
annars tomma undervåningen.   

– Har man klarat av fem barn så 
klarar man det här. Det blir inte så 
mycket mer. De äter betydligt mindre 

än fem söner, säger hon och drar på 
smilbanden.   

Det dröjde inte länge efter att 
hon hade anmält sitt intresse hos 
Hjärterum tills de hörde av sig. En 
tisdag för några veckor sedan ringde 

Räddningsmissionen 
och sa att det kommer 
en familj på fredagen 
samma vecka.   

– Jag tänkte bara “Gud 
va kul”! Vi fick ta ledigt 
från jobbet och köpa in 
prylar för att göra det 
hemtrevligt. När vi väl 
fick tummen ur gick det 
fort att göra i ordning 
därnere.  

Några dagar senare stod 
Olena och hennes barn 
på uppfarten till huset.   

– De var bleka och trötta, 
man såg sorgen i ögonen. 
Men det blev en kram 
direkt, säger Sabine.  

Det var på den vägen 
som Olena och hennes 
familj hittade ett nytt 
hem i säkerhet, och nya 
vänner.   

Får vi se hur ni har det 
därnere?  

– Ja, självklart, kom! säger Tetiana 
och visar vägen till deras del av huset.   

Trappan leder ner till familjens 
vardagsrum. Det är en trerummare 
med egen ingång från markplan.  

Olena delar rum med Timur och 
Tetiana har fått ett eget.  

– Rummet påminner om mitt rum 
i Kiev, så jag känner mig verkligen 
som hemma här, förklarar Tetiana.   

Korridoren leder bort till köket, 
som är kombinerat med duschrum. 
Bastun har fått bli skafferi, och 
bredvid kylen står en provisorisk 
platta för att laga mat. Varorna i 
kylskåpet vittnar om att fler än en 
kultur huserar här. Svenska köttbullar 
delar plats med ukrainsk fiskgratäng 
och ”borsjtj” – rödbetssoppa – på 
samma hyllplan.  

OM HJÄRTERUM 

Hjärterum startade 2017 under 
den förra flyktingvågen för att 
hjälpa nyanlända och har sedan 
expanderat till andra målgrupper 
för att minska den strukturella 
hemlösheten.  

Fungerar som en länk mellan 
privatpersoner som vill hyra ut 
sin bostad och enskilda individer 
eller familjer, som har svårt att 
hitta boende.   

Hjärterum växer i takt med 
att fler ukrainare kommer till 
Sverige, och att fler vill öppna 
sina hem.  

Läs mer på hjärterum.com

 Över 500 
privatpersoner 
har anmält sitt 

intresse och vill 
öppna sitt hem.
”

insåg de att det inte längre gick att 
leva ett normalt liv i hemlandet. Så 
de gav sig av mot Sverige – där en 
bekant bodde.  

Pappan blev kvar för att försvara 
landet, men de fick inte veta var.  

– Vi har daglig kontakt med honom, 
men han talar aldrig om var han är 
men vi tror att det är på en farlig 
plats. Det kan vara riskabelt för 
honom att berätta var han befinner 
sig, man vet aldrig om telefonen är 
avlyssnad, framhåller Tetiana.  

Slutdestinationen blev alltså efter 
Räddningsmissionens matchning 
genom Hjärterum hemma hos 
Sabine von Borgstede i Västra 

– Det kunde ju ha varit jag som hade förlorat allt. Undervåningen 
står bara tom efter att barnen flyttat ut, det är klart att de ska bo där, 
säger Sabine von Borgstede.
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– Sabine har gjort köttbullarna, de är 
jättegoda! tillägger Tetiana, samtidigt 
som hon intensivt berättar om 
innehållet i de ukrainska rätterna.   

I det nya hemmet finns det gott om 
hjärterum – familjerna har gjort flera 
saker tillsammans. Golf, gymmet 
eller kulturaktiviteter.   

– Det finns de som bor i 
våningssängar i sovsalar och vi får bo 
här – vi är enormt tacksamma. Och 
för allt som vi får av Sabine, hon är 
väldigt generös, förklarar Olena.  

Familjen följer händelseutvecklingen 
i hemlandet dagligen, även om 
det är plågsamt. De tänker på 
sina landsmän som har dödats i 
stridigheter, familjemedlemmarna 
som är kvar i krigets helvete och på 
pappa som de inte vet var han är. När 
det blir som värst kommer tårarna 
oavbrutet.  

– Vi har kontakt med pappa två 
gånger dagligen och om han inte har 
svarat på flera timmar blir vi väldigt 
oroliga, säger Tetiana.  

Drömmen om att än en gång få gå 

runt i lägenheten i Kiev och klä sig 
i sina egna kläder glider längre och 
längre bort ifrån dem.  

– Vi vet inte om det går, men vi 
hoppas kunna åka hem till Ukraina 
så småningom. Och vi vet inte hur 
länge vi blir kvar här hos Sabine, 
säger Olena.   

– Jag hoppas att de blir kvar länge. De 
kan stanna så länge de vill. For ever! 
flikar Sabine in.   

Framtiden går i nuläget inte att 
förutspå, men vad de vet säkert är 
att det finns många möjligheter i 
det nya landet. Olena hoppas kunna 
arbeta som tandläkare på nytt, först 
måste hon bara lära sig det nya 
språket. Tetiana tror hon har chans 
att hitta ett jobb inom it. Och Timur 
drömmer om att bli advokat eller 
programmerare. Men det finns en 
dröm som är större just nu.   

– Min högsta önskan är att få krama 
pappa igen. Jag hoppas att kriget tar 
slut så fort som möjligt så att vi kan 
åka hem till vårt Ukraina igen och 
leva det liv vi levde, säger han.  

Till Egypten
”Vi kommer och hälsar på dig!”. Han blir förvånad 
men glad.

Efter 17 år hade S utvisats till Egypten. 
Migrationsverket gjorde bedömningen att 
situationen för kristna var bättre. För honom var det 
en stor sorg. Han var 66 år och en trogen besökare 
och volontär på Räddningsmissionen. Jag minns hur 
tårar föll på hans avskedskväll.

Nu, ett och ett halvt år senare, tar en kollega och 
jag semester och flyger till Kairo. Vidare till en 
hamnstad och där på en busstation står S och väntar. 
Glad och ivrigt vinkande.

På många sätt har det gått bra för honom i Egypten. 
Han har lägenhet, en liten pension och får sina 
mediciner. Han har släkt som bor i närheten.

På väggarna har han foton på svenskar han känner 
och från utflykter med oss. Han har kvar ett 
mat-kort från Smyrna och en nyckelbricka från 
Betlehemskyrkan. Vi pratar med en mycket förvånad 
granne. Hon hade inte trott på att han skulle få 
besök ända från Sverige.

Under några dagar besöker vi koptiska kyrkor, 
vandrar på vintertomma stränder och äter på 
restauranger S känt till sedan han var barn. Han 

visar verkstaden där han som 10-åring hade sitt 
första jobb.

S säger att han saknar sitt liv i Sverige. Vännerna, 
kyrkorna, sammanhangen. Att han vill komma dit 
igen. Vi säger att vi inte kan påverka det.

En dag när vi sitter på ett café visar jag honom 
små filmer med hälsningar. Han kände så många i 
Göteborg. På Räddningsmissionen, Stadsmissionen, 
Kvibergs marknad och i alla möjliga kyrkor. Han 
vinkar och skrattar in i mobilen.

Sista dagen äter vi en avskedsmåltid. Han säger att 
han både är ledsen och tacksam. ”Tänk att ni kom. 
Det glömmer jag aldrig. Ni är så snälla.”

Tillsammans ber vi till Gud. Jag tänker att vi nog 
aldrig ses mer. Och att det är något stort jag varit 
med om.

Jag har på riktigt fått vara en medmänniska. Fått ge 
någon tid, fått se och respektera en annan människa. 
Det är stort.

Kanske det var just det S själv var så bra på. Under 
sin tid i Sverige såg och respekterade han människor 
överallt. Han gav till så många. Och nu har vi fått ge 
tillbaka. Tack!

KRÖNIKA

Eva Erlandsson 
Pastor och verksamhetsledare  

för Gatukyrkan 

 



Krigets dolda offer
I samband med situationen i Ukraina har oroväckande information om ökad människohandel 

framkommit. Kvinnor som flyr landet riskerar att bli utnyttjade och lurade in i prostitution. 

–Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa kvinnor och barn som utsatts så att de kan 
få leva i trygghet, berättar Madeleine Forsén, enhetschef för Räddningsmissionens 

kvinnoverksamhet Agora och skyddade boende Ruth.  

Hur svår 
och hopplös 
situationen 

än verkar gör vi 
allt vi kan för att 
ge kvinnorna den 
trygghet, omtanke 
och värme vi vet 
att de behöver.

”

Kriget i Ukraina har tvingat 
människor på flykt. I medier visas 
bilder av framför allt kvinnor och 
barn som kommer till landsgränser 
där de erbjuds mat och vatten, 
värmande filtar, vård och någon 
som hjälper dem att ta sig vidare 
mot ett nytt liv. Såväl organisationer 
som företag och privatpersoner 
anpassar sig och jobbar hårt för att 
underlätta den hemska situation för 
de människor som precis tvingats 
lämna allt. Medmänsklighet visar 
sig i sin tydligaste form. Men mitt i 
myllret av godhet och hjälpsamhet 
finns de människor som också 
utnyttjar situationen, och framför 
allt utnyttjar de människor som 
redan befinner sig i misären. Det är 
människohandlarna som letar efter 
sina nästa offer.  

Madeleine Forsén jobbar som 
enhetschef för Räddningsmissionens 
kvinnoverksamhet Agora och på det 
skyddade boende Ruth för kvinnor 
utsatta för människohandel. Hon ser 
med stor oro och frustration på den 
människohandel som sker i samband 
med att kvinnor tvingas fly från 
Ukraina.  

–Kvinnor som flyr från Ukraina 
är extra utsatta eftersom de är 
just kvinnor. Polisen har fått 
in uppgifter om att det rört 
sig suspekta personer runt 
färjeterminaler, Migrationsverket och 
flyktingförläggningar i Sverige. Dessa 
personer kan komma att erbjuda 
hjälp med till exempel husrum, 
mat eller arbete. Men det som inte 
framkommer är att kvinnan sedan 
kan komma att betala den här 

hjälpen med sexuella tjänster. Många 
kvinnor är i en desperat situation då 
de behöver försörja sina barn, vilket 
kan utnyttjas av både organiserade 
människohandlare och enskilda 
individer, berättar Madeleine. 

I och med att massflyktsdirektivet 
har aktiverats i Sverige innebär det 
att en person kan vistas här ett tag 
innan den möter myndigheter. Detta 
ökar risken för att exploatering inte 
upptäcks. Madeleine förklarar att 
det dessutom inte enbart är kvinnor 
från Ukraina som är drabbade, utan 
från så många andra länder i Europa 
också. 

–När flyktingströmmar sker och 
många människor är i rörelse blir 
det lättare för människosmugglare 
att hitta sina offer. I till exempel 
Moldavien, Ukrainas grannland, ser 
man sedan kriget bröt ut en tydlig 
ökning av prostitution. Det går 
även att se ökning av annonser med 
ukrainska kvinnor på sexköpssajter, 
och ett större flöde online med 
övergrepp på kvinnor och barn. 

Dessutom kommer rapporter från 
Ukraina om kvinnor som har 
försvunnit spårlöst. Ingen har någon 
aning om vart de tagit vägen. 

Vad som sker, och framöver 
kommer ske, i Sverige är i nuläget 
för tidigt att säga. Prognoserna är 
att det framåt sommaren kommer 
komma utsatta kvinnor till våra 
verksamheter. Anledningen är att 
det ibland tar lite tid för kvinnorna 

att förstå att de råkat ut för den här 
typen av situation, samt för polisen 
att lokalisera dem. Regeringen tar 
det hela på stort allvar. Bland annat 
har Räddningsmissionen och andra 
civilsamhällesorganisationer som 
jobbar med den har frågan bjudits in 
till justitiedepartementet för att dela 
sin erfarenhet och kunskap om vad 
ett läge som detta kan komma att 
innebära. 

–Trots att vi ännu inte mött kvinnor 
som drabbats av människohandel 
i samband med deras flykt från 
Ukraina vet vi tyvärr att vi inom 
kort kommer göra det. Därför står 
vi redo och beredda med kompetent 
personal som kommer kunna ta emot 
och möta de här kvinnorna med 
respekt och värme. Vi hoppas också 
få fler platser på vårt boende, just 
eftersom vi vet att behovet av hjälp 
kommer vara stort.  

Räddningsmissionen är 
tillsammans med Skyddsvärnet de 
enda som jobbar med de här 
frågorna i Västsverige. Nu rustar 
Räddningsmissionen för att kunna 
ta emot fler kvinnor och barn. På 
boendet Ruth som drivs tillsammans 
med Skyddsvärnet har de länge 
jobbat med att ta emot offer för 
människohandel och har personal 
som har stor kompetens och 
kunskap. Madeleine är glad att kunna 
vara med och stötta där det behövs, 
men är samtidigt ledsen att behovet 
av deras verksamhet ökar. 

–Situationen för de kvinnor som 
flyr just nu är så hemsk och orättvis, 
krig föder så mycket ondska. Vi 
måste göra allt vi kan för att hjälpa 
kvinnor och barn så att de kan få leva 
i trygghet, berättar hon. Samtidigt 
är Madeleine beslutsam om att 
situationen inte är hopplös och att 
det arbete som bedrivs är viktigt. 

–Det är så oerhört viktigt att de här 
kvinnorna får hjälp av någon som 
är med dem hela vägen, och det 
kan vi vara. Hur svår och hopplös 
situationen än verkar gör vi allt 
vi kan för att ge kvinnorna den 
trygghet, omtanke och värme vi vet 
att de behöver.

Madeleine Forsén 
Agora Kvinnoverksamhet

Människor befinner sig på flykt 
från sina hem. Över fem miljoner 
har flytt över gränsen. Av dessa 
är 90 procent kvinnor och barn.

13 milj
Så stor andel av kvinnor på 

flykt eller som lever som 
internflyktingar utsätts enligt 
FN:s flyktingorgan för sexuellt 

våld.

1 av 5
Så många av de gripna männen 
i Stockholms polisens senaste 
operation hade köpt sex av en 

Ukrainsk kvinna. Kriget uppgavs 
av nästan alla kvinnor som 

anledning till varför de sålde sex.

30 av 38

Källor: UNICEF, UNHCR, Stockholms polisen.

TEXT: SANDRA MALMTOFT & ERIKA NORDBRING / FOTO: SANDRA MALMTOFT
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Ukraina i tankarna hos 
Hjärta Göteborg

Församlingar, samfund och idéburna aktörer med en gemensam vision –en enad kyrka för en 
helad stad. Det är tanken med ”Hjärta Göteborg” som i april hade sin andra träff för året. För 
Räddningsmissionen är det ett självklart sammanhang att vara en del av – inte minst nu när 

civilsamhället står inför en ny utmaning.

På Parkgatan intill Heden står 
dörren till S:t Jakobs kyrka öppen. 
In strömmar den nyvakna vårsolen 
och gästerna till Mötesplats Hjärta 
Göteborg. Under pandemin har 
nätverket, som så mycket annat, 
fått anpassa sig och ägna sig åt 
digitala träffar, men i mars i år gick 
startskottet för fysiska möten igen. 
Nu är det dags för en andra träff och 
temat idag är människovärde, med 
fokus på Ukraina och människor på 
flykt.

Innan samtalen och diskussionerna 

tar vid samlas alla i kyrkorummet, 
en trappa upp. Vid flygeln sitter 
Tatjana Novak, kompositör och 
pianist, uppvuxen på gränsen mellan 
Ukraina och Ryssland. Hon spelar ett 
specialskrivet stycke – Krig och fred. 
Det är dramatiskt och avigt, vilsamt 
och vackert. Tystnaden när hon lyfter 
händerna efter den sista tonen är 
total. Och applåderna både varma 
och intensiva.

Efter sitt stycke berättar Tatjana om 
sin mamma som är kvar i Kiev, där 
bomber faller varje dag. Hennes 

mamma vill inte fly, vill inte gömma 
sig i ett skyddsrum. Hon vill försöka 
leva sitt liv, såsom tidigare. Tatjana 
har lärt sig acceptera hennes val. Men 
försöker prata med henne varje dag, 
gärna två gånger.

– Varje gång jag pratar med henne är 
jag väldigt medveten om att det kan 
vara sista gången jag hör hennes röst.

Tatjana framför också en sång, en 
gregoriansk sång som hon själv har 
bearbetat. Det är hennes mamma 
som bett henne framföra den och när 

Tatjana blundar och sjunger orden 
”mama” i slutet känns det svårt att se 
framför sig att samtalen idag kommer 
kunna handla om något annat än 
Ukraina.

Det är studieförbunden Bilda och 
Sensus som fått uppdraget att hålla i 
nästa del av mötet. Ett samtalspass. 
En stund för att utbyta erfarenheter 
och för att lära av varandra. Runt 
fyra bord samlas deltagarna kring 
fyra teman: språkstöd, barn på flykt, 
volontärer och praktiska frågor. 
Tanken var som sagt människor i 
utsatthet och människor på flykt 
i ett bredare perspektiv, men efter 
Tatjanas framträdande har de flesta 
tankarna på Ukraina. Sorlet fyller 
salen. Trots olika utgångspunkter 
och infallsvinklar så delar de flesta 
samma erfarenheter – engagemanget 
är stort, men också frustrationen 
över att inte få göra det man vill och 
kan.

Eftermiddagen i S:t Jakobs avslutas 
med ett panelsamtal. På plats finns 
representanter från civilsamhället, 

såsom Räddningsmissionen, och 
från Göteborgs stad. Frustrationen 
blir tydlig även här. Än så länge 
är ukrainska flyktingar statens 
ansvar, genom Migrationsverket. 
Det innebär att varken staden eller 
civilsamhället kan agera i någon 
större utsträckning än.

Emil Mattsson, direktor på 
Räddningsmissionen, säger att 
han innerligt hoppas att staden 
ska få uppdraget att ordna boende 
för de ukrainska flyktingarna – 
och att staden då ska ta hjälp av 
civilsamhället. Där finns bra boenden 
med många mervärden som innebär 
betydligt mer än tak över huvudet. 

– De ska inte behöva sitta på 
anonyma boenden ute på slätten utan 
finnas bland oss, mitt i samhället, 
säger Emil.

Innan deltagarna skiljs åt summeras 
tankarna. Kan engagemanget som 
finns idag för människor på flykt 
från Ukraina fångas upp och komma 
andra till del? Alla är rörande överens 

om att det är en viktig uppgift. Dels 
för att andra grupper i samhället 
också påverkas av situationen i 
Ukraina, dels för att tydliggöra 
att allas behov är lika viktiga, alla 
människor är lika mycket värda.

Tatjana passar på att tacka för att få 
ha varit med. Hon säger att det ingett 
hopp att se att det finns så många 
som vill hjälpa till och som har 
hennes hemland i tankarna. Det tar 
hon med nästa gång hon ringer sin 
mamma.

OM HJÄRTA GÖTEBORG 

Hjärta Göteborg är en ideell, 
ekumenisk förening med syfte 
att samla församlingar, samfund 
och idéburna organisationer i 
Göteborg i arbetet för en helad 
stad. Räddningsmissionen är 
aktiva i föreningen och har 
avsatt resurser för att leda det 
sociala spåret. Arbetet med 
Hjärta Göteborg startade i 
samband med att Göteborgs 
stad skulle fira 400 år under 
2021. När firandet blev skjutet 
på framtiden på grund av 
pandemin levde nätverket kvar 
och har regelbundna träffar 
under namnet Mötesplats Hjärta 
Göteborg.  

Nästa träff är 30 september.  

Vill du veta mer om  
Hjärta Göteborg?  
Gå in på hjartagoteborg.se 
eller följ Hjärta Göteborg på 
facebook.com/hjartagoteborg 

Varje gång jag pratar 
med henne är jag väldigt 
medveten om att det kan 
vara sista gången jag hör 
hennes röst.

”

TEXT & FOTO: JOHANNA OLSSON & PERNILLA JONSSON, KOMBO
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TACK FÖRETAGSVÄNNER!
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.

STRATEGISKA PARTNERS

FÖRETAGSVÄNNER 
BRONS 

AB Anders Westerlind

Beslagskonsult AB

Betongkonsulten AB

Conmore

Coldforce AB

Danshomens Småbåtshamn

Densify AB

Development Partner

Erkesby Consulting AB

EcoOnline AB

Erséus Arkitekter AB

Ferm & Lundberg AB

Forsler Holdning AB

Global Business Gate

Fab Agency

Gärdhagen Akustik

Hansen

Havsstenssunds Ostron AB

Imateach Marin & Industri AB

Järnartiklar AB

LPE Sverige AB

Lundin Revisionsbyrå

Nordstan

NORMA Advokater

Proprius Förvaltning AB

Redovisningsbyrån Öckerö AB

Robert Lidbeck & Co

FÖRETAGSVÄNNER 
GULD  

 

Akuro AB

Appva 

Beiersdorf

Bra Bygg AB

Brightvision AB

Cellmark

Gymkompaniet

Göteborgs Hamn AB

Interterminals

Metabolt Center

Media Konsult

Olbers Förvaltnings AB

StayHard

Wallstreet 

FÖRETAGSVÄNNER 
SILVER 

Amring AB

Borås Djurpark

Computime Electronics AB

Donsötank

Ektank AB

Furetank rederi AB

Kjellberg & Möller AB

Klädesholmen Seafood

Lindfors Arkitektkontor AB

Lindome Second Hand

Luxlight AB

Markera Mark AB

Platzer Fastigheter AB

REACHLOG AB

Rulla Vagn

Skyltmax

Sileo Kapital AB

Tingstad AB

TopLine

Understandit

Vinga Ship Management

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

sätt att
stödja oss3

Testamente 
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.

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.

!

Skatteavdrag  
för gåvor 
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

Ge en gåva  
till framtiden 
 
Ett enkelt sätt att hjälpa fler människor i 
utsatthet är att inkludera Räddningsmissionen 
i ditt testamente. Beställ vår gratis 
informationsfolder genom att skicka in 
talongen. 

Du kan också läsa mer på 
raddningsmissionen.se/testamente

Posta talongen till Första Långgatan 3, 413 27 
Göteborg. Skriv koden FRISVAR, 204 638 99 
på kuvertet, så står Räddningsmissionen för 
portot.

Räddningsmissionen sparar de uppgifter 
du lämnar. Dina uppgifter kan användas 
för att återkoppla till dig. Läs mer om vår 
behandling av dina personuppgifter på: 
raddningsmissionen.se/personuppgifters

Rotary Gamlestan

Rotary Örgryte

Slottskogens Hostel

Spik Studios

Svenska Orientlinien

Taltrasten AB

Terntank

TMP

Tony´s Restaurang

Tuve Bygg

UEB Fastigheter

Zitac Consulting AB

Örgryte Industri AB

MATRÄTTS
FÖRETAGSVÄNNER

Almondy
Aviko Norden Foodservice

BIC
Cederleüfs & Svenheimers Bageri

Comfort Living Göteborg Ab 
Dagab

Dava Foods Sweden AB
DFDS Logistics 

Essity
Findus

First Class Brands of Sweden AB
Frigoscandia

Gastro Import AB
Gröna Gårdar

Göteborgs Fryshus
Hemköp Frölunda Torg

Innocentdrinks
Lohilo Foods AB
Lovisberg Råsaft 

Kavall 
Laziz Bröd
Liba Bröd 

Liseberg AB
Malte Gustavsson frukt och grönt

Mars Sverige
Martin & Servera

MaxoMorra
Menigo

Mr. Cake
Oatly
Orkla

Polfärskt
Pågen

Santa Maria
Snabbgross Partihallarna

Spendrups
Tage Lindblom

Tingstad
Triumf Glass

Upfield  
Willys Sisjön

Zeta

E-post (valfritt)

Postnummer

Gatuadress

Förnamn & efternamn

Postort

14



Stötta vårt arbete mot 
människohandel

Just nu ökar människohandeln i Europa. Detta är en direkt följd av kriget i Ukraina. Många 
kvinnor och barn som är på väg till Sverige befinner sig i riskzonen för att bli utnyttjade. 

Räddningsmissionen är en av få organisationer som jobbar med de här frågorna i Västsverige 
och vi rustar nu för att kunna ta emot fler kvinnor och barn. Hjälp oss göra skillnad för de 

människor som behöver oss mest. 

 
Swisha till 900 44 41. 

Tack för din gåva!


