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När vi skriver denna text är kriget i Ukraina två veckor
gammalt. Vi lider, sörjer, känner oro och vrede. Varför
blir mänskligheten aldrig kvitt detta meningslösa
våld? Flera miljoner ukrainare har redan flytt landet,
och fler lär det bli. Under helgen som gick fick vi
flera vädjanden: kan vi snabbt få fram boenden till
ukrainare som just nu sitter på bussar mot Göteborg?

Under året genomförde styrelsen tillsammans
med organisationen ett viktigt strategiarbete. En
av rubrikerna i dokumentet vi tog fram döpte vi till
”Ande och förutsägbarhet”. Ande för att tydliggöra
Räddningsmissionens vilja att föras av vinden. Vi
vill vara öppna för att svara på behov som dyker
upp och inte stänga dörrar i onödan. Men vi är inte
bara det, vi är också en organisation som kan vara
förutsägbar, uthållig och långsiktig.

Detta är Räddningsmissionen, ofta mycket
oförutsägbart.

Ett sådant målmedvetet arbete som bar frukt
2021 är vår nya grundskola, Communityskolan i
Tynnered, resultatet av en mycket långsiktig och
medveten plan. Skolan startade i augusti med 50
sjundeklassare, och fullt utbyggd kommer den om
några år rymma 150 elever. Vi är tacksamma och
stolta över denna skolstart och tror och hoppas
att den ska få betyda mycket för barnen och
ungdomarna i Tynnered.

Och så kanske det måste vara. För i vårt DNA ligger
att i varje tid försöka mobilisera när akuta behov
uppstår. Vi gjorde det för människor i missbruk
och hemlöshet för 70 år sedan när organisationen
grundades, vi gjorde det för barn till föräldrar i
fängelse för 20 år sedan, vi gjorde det för romer
från östra Europa för 10 år sedan, vi gjorde det för
ensamkommande ungdomar vid förra flyktingkrisen
och vi behöver göra det igen. Vi lider när människor
lider, står upp för dem när de förtrycks och tror att
civilsamhället har en alldeles oersättlig roll i att möta
människor i akuta livssituationer.

Akut flyktingmottagande och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Trots de stora
skillnaderna finns en tydlig röd tråd: visionen om
varje människas värdighet. Du och jag är så mycket
mer än biologiska tillfälligheter eller fyrkantiga fält i
ett excelblad, vi är skapade, älskade, värdefulla och
viktiga. Denna syn på varandra vill vi genomsyras
av och sprida vidare. Varför? Därför att vi är
Räddningsmissionen. Tack för att ni vandrar med
oss och delar visionen om en blomstrande stad!

Så om flyktingströmmarna ökar från Ukraina och de
offentliga välfärdssystemen inte mäktar med trycket
har vi inget val: vi måste agera. Varför? Därför att vi är
Räddningsmissionen.
2021 var ett både tufft och spännande år för
organisationen. Pandemin höll Sverige och världen
fortfarande i sitt grepp och försvårade vårt arbete.
Men också mycket positivt skedde.
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Om Räddningsmissionen
Vår historia tar sin början på kajerna i Göteborgs
hamn i början av 1900-talet. Emigrantmissionen
lindrade nöden bland alla de människor som
samlats för att gå ombord på Amerikabåtarna.
När emigrantströmmen sinade fortsatte hjälpen
till hemlösa och utslagna i stadens hamnkvarter
runt Nordstan och kring Järntorget. 1952
bildades Stiftelsen Hjälp åt Hemlösa - Göteborgs
Räddningsmission. I huset på Husargatan i Haga
kunde man få ett värmande mål mat eller ett par
begagnade skor. I hamnen fanns möjlighet att
övernatta i en av Fyrbåksexpressens sovvagnar.
Under åren har organisationen utvecklats vidare
och arbetar idag brett med sociala frågor på
kristen grund. Utsatthetens ansikte skiftar vilket
gör att verksamheten alltid förändras. Idag är
Räddningsmissionen en bred organisation med
verksamheter och huvudmän i Göteborg med
omnejd.

Långsiktigt mål
Vi ska vara en katalysator för
socialt engagemang.
I skärningspunkten mellan
kyrka och samhälle arbetar vi
tillsammans för att upprätta
människor och bidra till en
positiv samhällsutveckling.

Vårt uppdrag
Våra stadgar fastslår att vi ska arbeta med
diakonal handling, diakonal mobilisering och
diakonal opinionsbildning. Med diakonalt
arbete menas socialt arbete på kristen grund.

1. Diakonal
handling
Det är handlingen som räknas. Därför vill
vi göra handfasta och konkreta insatser för
människor som finns i eller riskerar social
utsatthet. Vi vill hjälpa akut men också leda
vidare till långsiktig social förändring.

2. Diakonal
mobilisering
Om förändring ska ske behöver många vara
med. Därför vill vi mobilisera den potentiella
kraft som finns hos privatpersoner, i kyrkor,
föreningsliv, företag och i det offentliga.

3. Diakonal
opinionsbildning
Vi vill föra en samhällspolitisk dialog som
medverkar till positiva förändringar utifrån
vår värdegrund. Vi vill vara goda lyssnare
och ta människor på allvar. Vi vill också vara
språkrör för de människor vi möter och skapa
plattformar där målgruppen själv får komma
till tals i frågor som angår deras liv.

Vår vision

Ett värdigt
liv för alla!
Vår vision utgår från tanken om att varje människa är unik och oändligt värdefull.
Därför försöker vi, var vi än finns, att skapa goda gemenskaper där varje
människa kan känna sig älskad och uppskattad.

Räddningsmissionens
verksamhetsområden
HEMLÖSHET
OCH BOENDE

GATUKYRKAN
OCH DIAKONI

I Göteborg lever 3 161 personer i
hemlöshet. 597 av dem är barn. Vi
jobbar både med akuta insatser och ett
långsiktigt arbete med syftet att skapa
varaktig förändring av den enskildes
villkor inom verksamheter som:

Genom Gatukyrkan bjuder vi in
människor till samtal och vägledning,
gudstjänst och bön. I den öppna
verksamheten har vi en pastor och
en diakon samt samarbetar med
anställda hos våra huvudmän.
Gatukyrkan inkluderar också NAVpastorer som möter frihetsberövade
på häkten och anstalter med andlig
vård och samtal.

• 35:an – akutboende för hemlösa
• Frukostcafé Vasa - för hemlösa
och socialt utsatta
• Ability - Recoveryprogram
• Caroline - boende för äldre kvinnor i hemlöshet
• Boende Vasa - boende för människor i
missbruk och samsjuklighet
• Hjärterum

UTSATTA
EU-MEDBORGARE
Fattigdomsbekämpning tar tid. Vi jobbar
med akuta insatser och har samtidigt
ett långsiktigt perspektiv på social
inkludering för personer som befinner
sig utanför välfärdssystemen.
•
•
•
•

Socialt Center - bashjälp och socialt stöd
Station Nord - övernattning
FEAD, Po Drom - fältarbete
Hälsoinsatser under pandemin
– information och länkning

• Möten och samtal med människor
• Nätverkande med olika kyrkor i Göteborg
• Soppmässor • NAV-pastorer • Diakon

COMMUNITYARBETE
Under flera år har vi arbetat med
samverkan med andra aktörer för att
lyfta områden med tuffa utmaningar.
Ett viktigt fokus har varit att stärka
barns möjligheter till likvärdig
utbildning. Några exempel på våra
insatser:
• Studiestunden på fem skolor
• Meningsfull fritid och lovaktiviteter
• Verksamhetsutveckling för att hitta goda
arbetssätt att stärka skolor i ett närområde
• Karibu och Svängdörrens kulturverksamhet
• Scout i Lövgärdet – ett samarbetsprojekt
med Equmenia
• Kvinnogrupp i Bergsjön – språk och
gemenskap

KVINNOR
I UTSATTA
LIVSSITUATIONER
Vi erbjuder utsatta kvinnor olika former
av stöd och hjälp som mötesplatser,
uppsökande arbete, skyddat boende
och individuellt utformat stöd.
Kvinnans behov står alltid i centrum.
Vi arbetar utåtriktat för att sprida
kunskap, inte minst för att påverka
attityder och värderingar.
•
•
•
•

Ruth - skyddat boende
Mötesplats Café Maja
Uppsökande arbete
Individuellt stöd

COMMUNITYSKOLAN
TYNNERED
Räddningsmissionen driver sedan
hösten 2021 Communityskolan i
Tynnered. Det är en högstadieskola med
fokus på kunskap och bildning genom
kreativitet, kämparanda och höga
förväntningar. Genom goda samarbeten
med universitet, näringslivet och
närområdet kan vi ge eleverna
goda förutsättningarna för en bra
framtid. Communityskolan Tynnered
drivs av bolaget RM Education med
Räddningsmissionen som huvudman.

GRUPPBOENDEN

DAGLIG VERKSAMHET

I våra gruppbostäder bor personer med psykiska
funktionsnedsättningar. Målet är att ge stöd till dem
som bor hos oss så att de kan få ett så självständigt
och gott liv som möjligt. Vi arbetar med kreativa
lösningar och med individens behov i centrum.

På våra dagliga verksamheter möter vi personer med intellektuella
funktionsnedsättningar som arbetar med bild-, scen- och
ordkonst respektive olika medieformer. Vi tror på allas rätt att
synas, bidra och vara delaktiga i det offentliga rummet och arbetar
aktivt med att vara självklar del av kulturarenan och media.

• Styrmansgatans gruppboende
• Bellmansgatans gruppboende

• Mediatorget daglig verksamhet
• Kulturlabbet daglig verksamhet
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SOLROSEN
30 000 barn i Sverige har en förälder
aktuell inom kriminalvården. Solrosen ger
stöd till barn och ungdomar som har eller
har haft en frihetsberövad familjemedlem.
Solrosen finns i Göteborg och Borås och
erbjuder bland annat:
• Individuella kris- och stödsamtal och
familjesamtal, finns även digitalt
• Gruppverksamhet för barn, unga och anhöriga
• Mötesplats Solrosen där familjer kan träffas,
äta, skapa och känna gemenskap
• Läger och lovaktiviteter
• Musikverksamhet
• Uppsökande verksamhet mot Kriminalvårdens
klienter på häkten och anstalter i
Göteborgsområdet och Borås
• Följeslagarverksamhet
• Trygg mötesplats för svåra möten

BARN OCH FAMILJ
Alla barn i Göteborg har inte samma
förutsättningar när det gäller boende,
uppväxt, nätverk, fritid och
rättigheter. Därför arbetar vi med att
skapa goda mötesplatser, hållbara
relationer och kreativ utveckling där
barnen och barnrättsfrågor är i fokus.
• Konsulentstödd familjehemsverksamhet
• Stödboende för unga vuxna
• Framtidsspår – anpassade
gymnasiestudier för unga vuxna
• Öppet hus – mötesplats för integration

Så här arbetar vi
Vi vill i samverkan med andra finna innovativa
lösningar för sociala utmaningar, som leder till
långsiktig social förändring. Vi är rörliga och modiga,
eftersom vi snabbt vill kunna mobilisera när nöden
kräver. Vi arbetar för social inkludering i goda
gemenskaper och ser på dem vi finns till för som
aktörer med ansvar och vilja till delaktighet. Vi har
stor tro på att samverka med andra. Det kräver ett
arbetssätt där vi lyssnar på hur andra gör och en
ödmjukhet inför andras kunnande, inför forskning och
erfarenhet. Vi delar gärna ansvar för social förändring
med församlingar, frivilliga, offentliga och privata
aktörer. Vi vet att förändring tar tid och arbetar därför
med uthållighet och tålamod.

Kvalitet
Räddningsmissionen är medlem i Giva Sverige och
följer deras kvalitetskod för insamlingsbranschen.
Tryggt givande innebär att vi står för kvalitet och
professionalitet och bedriver insamling på ett tryggt,
etiskt och transparent sätt.
Räddningsmissionen är kontrollerad och godkänd
av Svensk Insamlingskontroll.

MATRÄTT OCH
RESURSRÄTT
MatRätt är en social super market
där livsmedel som egentligen
skulle blivit till matsvinn säljs
till reducerat pris för människor
i ekonomisk utsatthet. MatRätts
tre mål är att minska matsvinnet,
minska matfattigdomen och genom
arbetsträning hjälpa människor
in på arbetsmarknaden igen.
ResursRätt är den verksamhet som
förser Räddningsmissionens egna
verksamheter utifrån behoven de
har.

Läs mer om våra verksamheter på vår hemsida.
www.raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden

Vi ingår i FAMNA,
Riksorganisationen för
idéburen vård och omsorg.

I flera av våra projekt och verksamheter
samverkar vi med privat sektor, offentlig
sektor, akademin eller andra idéburna
aktörer. Ett exempel är samarbetet med
Göteborgs Universitet kring Studiestunden.
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goda berättelser
från 2021

Musiker och trogen besökare
på Frukostcafé Vasa

Hyresvärd och
hyresgäst via Hjärterum

Medarbetare inom området
Utsatta EU-medborgare

Håkan Hägg

David och Zahra

Iliyana Tsvetkova

Håkan Hägg har sjungit i Nordstan
i snart 40 år, och är tillsammans
med sin cykel lite av en profil på
Göteborgs gator. Sången har en stor
betydelse för honom och har gett
både gemenskap och glädje i livet.

David läste om Hjärterum på nätet
och tyckte konceptet lät som en bra
idé. Genom Hjärterum fick han Zahra
och hennes dotter som hyresgäster,
som flyttade in i en separat del av
hans bostad.

Utöver musiken finner Håkan glädje
i värmen och gemenskapen som
finns på Frukostcafé Vasa, som han
ofta besöker flera gånger i veckan.
Håkan berättar att besöken på caféet
minskar ensamheten och är en
höjdpunkt under veckan.

”Det har funkat jättebra det här. Det
gynnar mig, det gynnar dem och
det gynnar samhället. Jag kan inte
se några nackdelar med det alls
egentligen.” - David.

Iliyana är en av våra
många medarbetare på
Räddningsmissionen. Hon har ingått
i det mobila teamet som utfört
uppsökande arbete i gatumiljö
med målgruppen socialt och
ekonomiskt utsatta EU-medborgare.
Projektet som finansierades av
FEAD avslutades 2021, men teamet
fortsätter att göra skillnad på plats
i BK Vasa. Här fungerar Iliyana och
hennes kollegor som en språklig
och social brobyggare mellan
utsattheten och det stöd som finns
att få. Hon hjälper till med att ge
samhällsinformation så väl som
praktisk hjälp.

Under 2021 har Håkan tillsammans
med Räddningsmissionens pastor,
Eva Erlandsson, åkt ut på en liten
mini-turné. I ett program bestående
av musik från Barbro Hörberg samt
berättelser om Räddningsmissionens
verksamhet har de besökt olika
kyrkor för att sprida hopp, tröst och
glädje.

Under våren 2021 hade det gått
tre år sedan Zahra började hyra av
David. Tilliten till varandra hade vuxit,
och de bestämde sig för att skriva
kontrakt direkt mellan varandra.
”Vårt mål med Hjärterum är att hjälpa
människor till självständighet. Att
en hyresvärd och en hyresgäst har
vunnit sånt förtroende för varandra
att de väljer att ta steget att skriva
kontrakt direkt mellan varandra, det
är för oss otroligt glädjefyllt.” - Arash
Mansouri, verksamhetsansvarig
Hjärterum.
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”Människorna vi möter blir väldigt
glada av att se oss, trots att de kan
ha svåra problem och en tuff vardag.
De möter oss ändå alltid med ett
leende. Jag är så glad att ha fått det
här förtroendet från människorna
som kommer till oss. Jag finns här
och de vet att jag inte dömer. Känslan
av att betyda något för någon är
fantastisk.” - Iliyana Tsvetkova.
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fina stunder
under 2021

Ett team från Sahlgrenska
univeritetssjukhuset har var fjärde
vecka besökt Frukostcafé Vasa för att
erbjuda våra gäster möjligheten att
ta vaccin mot Covid-19. Satsningen
gjordes i samverkan med Västra
Götalandsregionen och fick många
positiva hejarop. Totalt har 150 personer
valt att vaccinera sig vid dessa tillfällen.

Vår Strategiska Partner NAKD bjöd
tillsammans med vår verksamhet Agora
in till ett event för kvinnor i utsatthet.
I en trygg miljö välkomnades kvinnorna
för att ta del av gemenskap, gåvor
och lyx. Under kvällen skapades nya
vänskaper och kvinnor som sällan
eller aldrig får unna sig något fick bli
ompysslade och känna sig speciella.

Hos Scouterna i Lövgärdet kom det en
kväll över 50 barn för att göra batiktröjor, plantera frön och sjunga sånger.
Verksamheten har vecka efter vecka
varit utomhus och skapat en viktig
och rolig samlingsplats för såväl barn
som hela familjer. I samband med
scoutkvällarna har en ledarutbildning
utförts för att lära deltagarna om
scouting och ledarskap. Totalt har 140
barn deltagit under årets aktiviteter.

Mustafa kom som ensamkommande
till Sverige 2015 i samband med
flyktingvågen. Räddningsmissionen
har sedan dess haft förmånen att på
olika sätt följa hela hans resa, och i
juni, 6 år senare, tog han studenten!

En solig dag i september ordnade
ett härligt gäng volontärer från
Donsö församling en grillfest på
Bellmansgatans gruppboende. Kvällen
bestod av god mat, musik och härlig
gemenskap.

Hurra för Mustafa!

”Mina högt ställda förväntningar
överträffades!”, uttryckte en boende på
Bellmansgatans gruppboende.

En tidig vintermorgon fick vår direktor
Emil möjligheten att tända julgranen
på Liseberg i direktsänd radio. Emil
delade några ord om ljusets förmåga
att tränga bort mörker och istället
bringa hopp. Han lyfte upp stadens
hjältar så väl som stadens utsatta, och
hur vi tillsammans kan vara med och
göra Göteborg till en varmare stad för
alla som bor och befinner sig här.
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Diakonal

Handling
Stöd för kvinnor i en tid av utsatthet
Under pandemin har vi noterat något oroväckande i våra kvinnoverksamheter,
nämligen att trycket in på skyddade boenden har minskat. Vi vet dock att
människohandeln och utsattheten inte minskat, utan att det snarare är svårare
att söka och få hjälp i tider av isolering och social distansering. Under året har
vi fått vara stöd åt kvinnor under rättsprocesser, hela vägen från polisanmälan
fram till fällande dom. Vi har ett fint samarbete med regionkoordinatorerna som
hjälper människohandelsoffer samt hjälper till med ett tryggt hemvändande. Vi är
också tacksamma att vi under hela året, trots pandemin, har kunnat ha öppet vår
verksamhet i Engelska kyrkan för kvinnor som lever i prostitution.

Att möta människor där de är
Under året har Räddningsmissionen fortsatt att erbjuda stöd för utsatta
EU-medborgare i Göteborg. Bland annat har vi gett stöd till 17 familjer med
totalt 35 barn som saknar uppehållstillstånd. Vi har bland annat hjälpt dem
med socialt stöd, länkning till olika myndigheter, gett dem presentkort på
MatRätt, och försett med kläder och julklappar vid jul.

Vi har också jobbat aktivt för att underlätta situationen med pandemin.
Vi har organiserat karantänsboenden, testning och erbjudit hälsoartiklar,
samt gjort informationsinsatser på olika språk. Genom uppsökande
arbete och länkning har vi även kunnat hjälpa personer att söka vård.

“Ert engagemang och era samtal med sjukvården har
varit livräddande”
Kvinna i vår verksamhet Socialt Stöd och Center

Soppmässan fortsatte trots pandemin
Under våren 2021 samlades Gatukyrkan varje vecka för soppmässa utomhus.
Vi hade tur med vädret och ställde inte in en enda gång. Den soppa, bön och
gemenskap som delades var mycket värdefull och blev för många den enda
fasta punkten i veckan. Från augusti kunde vi samlas inomhus igen. Hela hösten
har vår veckomässa hjälpt oss att hålla modet uppe, och även blivit en viktig
informationscentral kring frågor om vaccin och förändrade restriktioner.

”Att vi inte ställde in en enda gång, oavsett väder, det är jag så
stolt och glad för. Vi har verkligen blivit en fin gemenskap som
bygger soppmässan tillsammans”
Eva Erlandsson, Pastor Räddningsmissionen

På våra gruppboenden Styrmansgatan och Bellmansgatan har vi jobbat extra
mycket med att göra de boende delaktiga och att de ska känna sig hörda. Det
har bland annat inneburit husmöten där de själva sätter dagordningen och håller i
mötena. Ett festligt resultat av arbetet med delaktighet har varit att båda boendena
anordnade varsin grillfest där de boende bjöd in vänner och anhöriga. Det blev två
lyckade kvällar som uppskattades av personal, boende och anhöriga. I december
blev det dessutom en glittrande nobelfest där de boende fick priser för insatser som
de hade gjort under året.

Stödsamtal på Solrosen i
Borås och Göteborg

804
Maskiner tvätt har körts
för våra gäster på
Socialt Stöd och Center

1945

18 227

870

Frukostar utdelade på
Frukostcafé Vasa

Klädutlämningar till
människor i utsatthet

Nätter på våra akutboenden
35:an och Station Nord

Barn har vi mött på våra
Studiestunder

”Jag är stolt att få jobba med att hjälpa människor med
att få något så grundläggande som ett hem”
Elias Widén, medarbetare Hjärterum

Festlig delaktighet

425

16 959

108
Personer har fått boende
via Hjärterum 2021

Utveckling hos Framtidsspår

Studiestunden är mer än läxhjälp

Framtidsspår har under 2021 erbjudit två veckors praktik
hos sin samverkansparnter Reningsborg på deras
nyöppnade hunddagis. Under hösten gjorde Framtidsspår
också en studieresa till Polen som var väldigt uppskattad.

På Studiestunden möter barnen trygga och kunniga
vuxna. Förutom våra engagerade volontärer kan också
lärarstudenter göra sin praktik på Studiestunden via
ett unikt samarbete med Göteborgs universitet, där
lärarstudenterna får erfarenhet av att vara pedagoger i
olika typer av socioekonomiska områden. Våra volontärer
och lärarstudenter får också ge elever som inte alltid har
förebilder i sin omgivning förutsättningar att tro på sig
själva, sin framtid och samhället.

Under läsåret har totalt 51 personer varit inskrivnina på
Framtidsspår, varav sju erhöll sitt studieomdöme. Två gick
till högre studier, två har sökt in till vidare studier, två var
vid avslut arbetssökande och en gick till heltidsarbete.
Flertalet inskrivna deltagare har erhållit behörigheter i de
olika ämnena.
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”Vi samverkar med aktörer som hjälper oss
att göra visionen om en meningsfull fritid
för våra elever och andra som bor i området
till verklighet. Chalmers är med på våra
studiestunder, Bilda håller i studiecirklar för
föräldrar, och Familjebostäder är med och
spelar pingis på skolgården. För att bara
nämna några. Det är ett så tydligt bevis på
vilken skillnad vi kan göra om vi alla jobbar
mot samma mål”, berättar Ingrid.
Rättvis utbildning

Räddningsmissionens ordförande Joakim Hagerius klipper
bandet vid invigningen av Communityskolan Tynnered.

TEXT OCH FOTO: SANDRA MALMTOFT

Drömmen om en skola blev sann
Att starta en idéburen skola i ett område med sociala utmaningar är en dröm som
legat bevarad i Emils hjärta sedan länge, och i augusti 2021 fick drömmen äntligen
liv. Communityskolan Tynnered slog upp sina dörrar på Opaltorget i Tynnered och är
idag en samlingspunkt fylld av rörelse, liv och framtidstro.
”Det blev inte som jag hade tänkt mig, det blev som jag hade drömt”, berättar Emil.

Emil är passionerad i frågan om rättvis
utbildning och tror att lösningen för många
samhällsproblem finns i välfungerande
skolor.
”Segregation stör mig så mycket. Det är
helt galet att barns förutsättningar för
lyckade studier och hur goda livschanser
du får beror på i vilken stadsdel du bor i och
vilken skola du går. Idag är skolsituationen i
Göteborgs förorter en av de allra viktigaste
utmaningarna för vårt samhälle att
lösa. Alldeles för många barn blir tidigt
borträknade, vilket inte sällan leder till ett liv
i utanförskap, arbetslöshet, kriminalitet och
drogmissbruk. Här vill Räddningsmissionen
vara med och arbeta förebyggande för att
de barn vi idag möter senare i livet inte ska
behöva dyka upp på våra mötesplatser
eller boenden för socialt utsatta. På vår
högstadieskola möter vi ungdomarna cirka
3000 timmar på tre år. Det är väldigt mycket
tid. Finns det riktigt bra lärare och personal
på skolan så kan man lyckas forma eleverna
otroligt mycket under dessa timmar.”

På Communityskolan finns 52 elever som har valt att spendera
sina tre år på högstadiet just här. Bild: Erika Persson.

En spännande resa
Tidigt på morgonen tänds lamporna
i Communityskolan Tynnereds fina,
nyrenoverade lokaler. Eleverna
anländer till skolan och får, om de vill,
starta skoldagen med ett mål frukost
i gemenskap med varandra och sina
lärare. Därefter börjar lektionerna för de
52 sjundeklassare som valt att spendera
sina tre år på högstadiet just här. Som
en helt vanlig skoldag på en helt vanlig
skola. Fast ändå inte.
Communityskolans ledord är kreativitet,
kämparanda, höga förväntningar
och inkluderande gemenskaper.
Rektor Ingrid Lindblad ser hur dessa
ledord slagit rot i undervisningen och
atmosfären på skolan.

”Det som märks väldigt tydligt här
på skolan är just känslan av att vi gör
detta tillsammans. För oss är det viktigt
att alla ska må bra och trivas. Våra
lärare visar en omsorg och ett stort
engagemang för eleverna, vilket jag
upplever att eleverna faktiskt märker
av. Sen är det ju inte alltid guld och
gröna skogar. Vi är i ett område med
särskilda utmaningar och verkar bland
tonåringar som har sina kamper att
utkämpa. Men trots utmaningarna
finns det så mycket gott här. Jag är
stolt att se att verksamheten och
undervisningen faktiskt fungerar så
otroligt bra.” berättar Ingrid Lindblad,
rektor Communityskolan.
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Ingrid sammanfattar resan med öppningen
av Communityskolan Tynnered som
spännande.

Efter att skoldagen är slut kanske
det förväntas att skolan ska
tömmas, lamporna släckas och
dörrarna stängas. Men så är det
inte. När lektionerna är klara tar
communityarbetet vid. Aktiviteter
anordnas för att ge eleverna en lika bra
fritid som skoldag. Ena kvällen fylls ett
klassrum av klassiska instrument och
en orkesterverksamhet tar plats. Nästa
dag bjuds det in till studiestund för att
i en lugn och trygg miljö kunna få hjälp
med sina läxor. Communityarbetet i
Communityskolans lokaler är tänkt att
fungera som ett nav för de som bor
i området. Här ska man få känna sig
välkommen, trygg och inspirerad.

”Vi gör ju något helt nytt som visar sig
verkligen fungera. Det är en otrolig förmån
att få vara med och bryta ny mark, samtidigt
som det så klart både är jättesvårt och
jätteroligt. Jag är tacksam över är att
våra elever har fått sin undervisning av
engagerade och kompetenta lärare. Det är
trots allt vårt grunduppdrag. Att vi dessutom
har lyckats med att vara trygga vuxna som
visar att vi tror på våra elever, både vad
gäller deras kompetens och vilka de är som
människor - det gör mig väldigt stolt.”

Ingrid Lindblad är glad och stolt att få vara rektor på
Communityskolan i Tynnered.

Vi vässar våra metoder!

TV-gudstjänster för
intagna på häktet
På häktet i Göteborg möter våra två NAV-pastorer de
intagna för samtal och stöd. Under 2021 när pandemin
förde med sig restriktioner spelade pastorerna in
gudstjänster som sändes för de intagna. Några intagna har
berättat att de kollat på gudstjänsterna säkert upp emot
50 gånger. Pastorerna har fått höra att gudstjänsterna ger
ro och frid, att de intagna fått hopp och kraft. Vid ett möte
med en intagen uttrycktes detta:

Verksamheterna 35:an, Ability och Frukostcafé Vasa
har under året fördjupat sig i metoden lågaffektivt
bemötande för att bli ännu bättre på att bemöta och
erbjuda omsorg för personer med problemskapande
beteenden. Vår utgångspunkt är att de vi möter gör så
gott de kan utifrån sina förutsättningar. En vuxen som
skapar kaos i sin omgivning gör det inte för att den så
gärna vill. Det handlar snarare om en oförmåga på grund
av missbruk i kombination med neuropsykiatri eller annan
psykisk ohälsa.

”Dig har jag sett på tv! Tack för gudstjänsterna
ni gör, de har betytt jättemycket för mig!”

Insikten har befriat oss från moraliserandet och hjälpt oss
att istället fokusera på våra metoder för att arbeta utifrån
Räddningsmissionens vision: Ett värdigt liv för alla.

Ability i samarbete med MatRätt
Verksamheten Ability har under året inlett ett samarbete
med Maträtt där deltagare har erbjudits arbetsträning i
butiken. Personalgruppen på Ability har sett hur detta gett
mening och motivation i deltagarnas tillfrisknande.

Ruben Johansson
NAV-pastor

Per Kjellberg

”När han kommer hem efter en arbetsdag är
han trött och glad. Det märks på honom att han
är lycklig av att få vara del av en gemenskap.”

NAV-pastor

Föreställningen ”Det ingen får veta om pappa” är en
del av det Arvsfondsprojekt Solrosen driver för att
sprida kunskap om och öka förståelsen kring att ha en
frihetsberövad anhörig. Under 2021 visades teatern 118
gånger för 3897 elever. Utifrån de utvärderingar vi gjort
med elever efter att de sett föreställningen kan vi se
tecken på ökad kunskap om hur det kan vara att ha en
förälder i fängelse, samt att denna kunskap kan leda
till ökad förståelse och empati.

Forza - nystartad brukargrupp
Under hösten startade brukargruppen Forza. Gruppen
består av gäster från Frukostcafé Vasa som ses
en gång i veckan och ägnar sig åt gemensamma
friskvårdsaktiviteter. Gruppen har bland annat bowlat,
simmat och gått på bio. Av fotbollsföreningen GAIS har
Forza erbjudits gratisbiljetter till matcher i superettan och
det följande kvalspelet. Utöver roliga aktiviteter ser vi att
gemenskapen i Forza leder till djupa samtal som kan hjälpa
de utsatta att komma framåt i livet.

Under 2021 startade vi projektet Syskonstödet med
medel från Allmänna Arvsfonden. Det handlar om att
de biologiska barnen i familjehem ska få kunskap,
möjlighet till stöd och bli sedda som viktiga personer i
familjehemsuppdraget. Projektet håller på att utveckla ett
material som kan användas i samtal för att ge kunskap om
uppdraget som familjehem, och även möjlighet att prata
både om det som är svårt och det som är roligt.

Deltagare i gruppen Forza
Gruppen Forza startades av Frukostcafé Vasas
medarbetare Sussi som under våren gick kursen Socialt
Entreprenörskap i kyrka och samhälle, ett samarbete
mellan Räddningsmissionen, Hyllie Park Folkhögskola och
June Folkhögskola. Kursen banar väg och rustar människor
för att ta sina idéer inom socialt arbete till verklighet.

Metodmaterial
för volontärskap
Volontärenheten har tillsammans med Bräcke Diakoni
tagit fram ett metodmaterial kring konceptet vänvolontär.
Med materialet hoppas Räddningsmissionen kunna
inspirera till fler samarbeten för att motverka ensamhet.

Till hjälp i projektet har vi bland annat fem
ungdomar som varit och är biogoliska barn
i familjehem. De har delat med sig av sina
upplevelser för att på det sättet hjälpa andra.

”Vår drivkraft är att göra skillnad för den
enskilda människan. Vi tror att människor
behöver människor och är övertygade om att
det för många kan betyda mycket att bara ha
någon att prata med”
Cia Hesselgren, volontärsamordnare Räddningsmissionen
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I Rosa huset, Equmeniakyrkan i Lövgärdet, finns
Svängdörren som en gemensam verksamhet
mellan Räddningsmissionen och Rosa huset. Här
erbjuder vi kreativa uttryck för alla åldrar. Trots ett
Coronapräglat år har vi kunnat ha olika grupper
igång. Det har varit barnkörer, ungdomar som skriver
och producerar musik, rap-grupper, vuxenkör,
djembe-trummare och barn och vuxna som spelar
symfonisk musik. En härlig kreativitet!

“Det är så roligt att göra nåt meningsfullt
istället för att bara gå och driva på stan!”

Magnus Kannerbro, medarbetare Ability

Syskonstödet

Under året har Svängdörren haft
80 deltagare mellan 4 och 70 år

Kreativitet för alla
Vår dagliga verksamhet Kulturlabbet har jobbat
på i samma kreativa anda som alltid. Extra roliga
händelser under året som gått är att de fick vara
med i Göteborgs Stadstribunal. De gjorde också ett
samarbete med Hede Fashion outlet där de fick ha
en utställning med kläder de tillverkat, och deras
konstnär Lennart Myrberg fick en alldeles egen
utställning på Gothia Towers där han visade upp sin
konst.
Vår dagliga verksamhet MediaTorget har under året
producerat både musik, film och textmaterial. De
gjorde också två uppslag i vår tidning Din Nästa där
de pratade om drömmar och framtidslängtan.
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”Våra klienter förstår vad de är värda”
I april startade Räddningsmissionen Boende Vasa. Dit får människor med ofta
röriga livssituationer flytta in för att få hjälp och stöd att ta sig framåt i livet.
Madeleine Forsén berättar att boendet fungerar precis som de drömde om när det
planerades och förbereddes. Kanske blev det till och med ännu bättre.

hem och sköta vardagen helt själv blev
för många ett för stort steg att ta. Det
befintliga stödet var inte tillräckligt, och
många föll tillbaka in i problematik.

Madeleine Forsén

Enhetschef Boende Vasa

Lokalerna är ljusa, fräscha och fina.
Det är högt i tak med stora fönster
som vetter ut mot Vasagatan. Här bor
totalt 20 personer i antingen rum eller
lägenheter i det som kallas Boende Vasa.
Personerna som bor här kommer från
olika sammanhang och får individuellt
anpassat stöd utifrån deras egen
bakgrund.
- Det går inte att sätta den här
målgruppen i ett fack. Någon har levt
ett normalt liv och sedan drabbats av en
psykos som vände allting upp och ner.
En annan har levt i missbruk länge och
var nära att förlora livet i en överdos.
De är från alla åldrar och bakgrunder,
berättar Madeleine.

Såg behov av mer stöd
Visionen om Boende Vasa väcktes när
Madeleine och hennes team såg att
det fanns människor som föll mellan
stolarna då de blev utskrivna från
psykiatrin. Att helt plötsligt ha ett eget

- När vi tidigare hade boendeteamet
med bemanning måndag till fredag var
det mycket som behövde ordnas upp
efter helgen. Det är inte på vardagar
mellan sju och fyra som det främsta
stödet behövs, då fungerar livet helt
okej för de flesta ändå. Vi såg därför ett
behov av bemanning dygnet runt, även
på kvällar och helger.

I planeringen och uppstarten av
Boende Vasa fanns visionen om en
hemmiljö med så väl stark gemenskap
som utrymme för individens egen
utveckling. Något som Madeleine idag
ser att de uppnår.

”Det är det bästa
boendet jag varit på”
- Vi är ett unikt boende med en stark
kollektiv känsla. Vi äter tillsammans,
spelar kort och hittar på saker.
Våra klienter får bo i fina rum med
möjlighet att fira så väl högtider som
ha fredagsmys i en varm gemenskap.
De har uttryckt att de genom att bo
här förstår vad de är värda. ”Det är
det bästa boendet jag varit på”, har en
klient berättat.
Ofta startar klienterna i Boende Vasas
kollektiva utrymme. Där har varje
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person ett eget rum och delar på kök
och andra allmänna ytor med övriga
boende. På så vis får personalen goda
möjligheter att lära känna klienterna
och kan börja bygga relationer och
tillit till varandra. Därefter går de flesta
vidare till en övningslägenhet i samma
byggnad, där möjlighet till stöd och
hjälp vid behov fortfarande finns kvar.
Alla klienter har en kontaktperson
i personalgruppen som följer hela
processen. De finns där för alla delar
av vardagen, att peppa klienten att
gå på möten eller prata om livets
utmaningar över en kopp kaffe. Ofta
växer relationer fram genom förtroende
och respekt som kan hjälpa på sätt
samtalsterapi inte kan.

Vill hjälpa människor vidare
Syftet med Boende Vasa är att hjälpa
människor vidare i livet, och redan
under verksamhetens första år märks
det att målet ofta uppfylls. De som
bott på Boende Vasa har fått verktyg,
stöd och hjälp för att klara av ett eget
boende och en egen sysselsättning.
Stöttande kontakter finns även kvar
efter att den boende har lämnat vår
verksamhet och flyttat vidare till en
egen bostad.

- Nu har vi snart haft öppet ett år och
verksamheten fungerar precis som vi
önskade under planeringsfasen. Det vi
ville ha var varma människor som kan
stötta varandra och ge hopp när livet
känns hopplöst. Det ser vi idag i både
vår personalgrupp och i våra klienter.
De kämpar för livsförändring. Jag är
otroligt glad och stolt.

“Vår uppgift är att bli en trygg plats och stötta till ett liv i självständighet”
Benjamin Wolfbrant, samordnare på Boende Vasa, berättar:
”Jag började jobba på
Räddningsmissionen 2019, och
anledningen till att jag har fortsatt är att
Räddningsmissionen har en fantastisk
drivkraft att hjälpa människor. Vi som
organisation är extremt flexibla när vi
ser ett behov i samhället. Bara sedan jag
började jobba har flera nya verksamheter
startats upp för människor som annars
ramlar mellan stolarna. Det finns en kärna
och en värdegrund som är fantastisk och
genomsyrar hela organisationen vilket gör
det kul att jobba här.

Benjamin Wolfbrandt
Samordnare Boende Vasa

På Räddningsmissionen vill vi möta
människor i ögonhöjd och det jobbar
vi med även på Boende Vasa. Vi vill
att de ska känna sig sedda, värdefulla
och respekterade. Många av dem som
kommer hit har så dålig självbild. Här ska
de kunna känna att det finns någon som
tror på dem. Hoppet är en så viktig faktor
för att ta sig ur en destruktiv livssituation.
Det är det viktigaste vi kan ge dem.
Att dessutom få se människor ta kliv ut till
ett eget boende och sysselsättning, det är
så givande och motiverande. Även om det
inte är alla det går bra för är det så värt att
få följa de som lyckas. Det som berör mig
extra mycket är när människor hör av sig
i efterhand och säger att de aldrig hade
klarat sig utan vår hjälp.

Många av de vi möter är vana vid att vara
ensamma och klara sig själva, vilket gjort
dem hårda och utåtagerande. Jag tror
att det betyder mycket för dem att vi står
fast. Visst gör folk bort sig ibland men
då ger vi dem en ny chans att försöka
igen. Många har inte den erfarenheten
sedan tidigare och det berör mig alltid
när de ibland för första gången får ta del
av den kärleken. När de får landa i det,
att de betyder något för oss här och att
vi bryr oss, då förändras deras beteende
och taggarna som varit riktade utåt
försvinner.”

Diakonal

Opinionsbildning

Räddningsmissionen i medierna 2021
Debattartikel om kvinnors
fara under pandemin i
Tidningen Dagen
”Hade det hänt nu hade jag varit död. Så
började mejlet från en ung kvinna som
tidigare varit skyddsplacerad. Anna, som
vi kan välja att kalla henne, hade en dag
i skolan berättat allt.” Madeleine Forsén,
enhetschef boendeteamet

Förtroende att få utbilda
Teamet som jobbar med Utsatta EU-medborgare
har under året fått föreläsa och ge information
vid flertalet tillfällen. Bland annat har de fått
ge utbildning till ordningsvakter kopplat till
trygghetsarbete i Göteborg, föreläst för diakonalt
nätverk i Södra Sverige och på Göteborgs
Universitet, samt haft möte med länsstyrelsens
enhet Folkhälsa om rättighetsfrågor. Det är stort
att få förtroende att få ta plats i andra nätverk och
arenor.

MatRätt
Göteborgs-Posten
”Det sätter guldkant på tillvaron, och
det gör stor skillnad i vardagen att få äta
bra mat, för mat är så viktigt. Den här
gruppen har mindre möjlighet att äta bra
och vällagad mat.”
Ida-Lina Frisell Aasland,
butikschef MatRätt

Påverkan i riksdagen
Genom ett stärkt samarbete med Erikshjälpen
och Bufff, och med den gemensamma rapporten
”Man måste få veta” i ryggen, har opinionsarbetet
växlat upp. Under hösten har flera värdefulla möten
med representanter från myndigheter och departement
hållits. Vi har bland annat träffat Tobias Lundin Gerdås,
statssekreterare till Socialminister Lena Hallengren
och representanter från Justitiedepartementet och
Socialstyrelsen. I mötena lyftes många viktiga frågor
kring barns rätt till information,
stöd och kontakt.

Trygga familjehem
De barn som måste familjehemsplaceras är oerhört
utsatta. Trots att det görs noggranna utredningar av
familjehem så händer det att barn placeras hos personer
som inte är lämpliga. Det finns idag ingen nationell kontroll i
detta arbete. För att bidra till förändring har vi varit med och
skrivit en debattartikel kring, samt har gjort en skrivelse till
sociala utskottet för att lyfta frågan. Vi är nu glada över att
regeringen kommer att se över frågan om ett
nationellt register över familjehem och
att vi kan ha varit med och bidragit
till det.

”Vi är såklart ödmjuka inför
utmaningarna. Men vi tror att
vi som organisation har mycket
att bidra med.”
Emil Mattsson,
Direktor Räddningsmissionen

Debattartikel om hemlöshet
Expressen
“Ingen har hittills behövt stängas ute
under de senaste veckorna, tvärtom
har det alltid funnits platser lediga.
Inte många, men några.”
Emil Mattsson,
direktor Räddningsmissionen

Utsatta
EU-medborgare
Dagens Nyheter
”När hela samhället drabbas av
en kris blir livet ännu svårare för
de som lever på dess botten.
För EU-migranterna innebar
pandemin större arbetslöshet
i hemlandet, längre vistelser
i Sverige och färre mynt i
kopparna. ”
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Communityskolan
Göteborgs-Posten

Solrosen i Tidningen Vision
” Barn har ofta obehagliga fantasier om hur
det är i ett fängelse, som att man inte har
någon kudde eller inte får någon mat. De
har heller ingen aning om hur processen går
till när man blir åtalad och dömd. Bara att få
detta klart för sig är en stor hjälp”
Anna Ekberg, medarbetare Solrosen

Solrosen har funnits i 22 år och arbetar
uppsökande på häktet i Göteborg och
Borås. Nu finns liknande verksamheter
även i Jönköping, Umeå och Skellefteå
inspirerade av Solrosens arbete.

upplyser om den hjälp som finns att få.
Eller att man själv nås av information
om Solrosen via vår uppsökande
verksamhet i kriminalvården.

Under 2021 har vi jobbat med
Solrosens projekt “Det ingen får veta…”
som drivs med stöd från Allmänna
arvsfonden för att sprida kunskap
om och öka förståelsen för att ha en
frihetsberövad anhörig. I projektet ingår
en teaterföreställning som riktar sig till
barn i mellanstadieåldern. Under 2021
har föreställningen visats 118 gånger på
65 skolor i 12 kommuner, för totalt 3897
elever. I projektet ingår också stöd till
kommuner med att uppmärksamma
och hjälpa barn med en frihetsberövad
förälder, samt föräldramobilisering.

”Att få fungera som
röstbärare för barn
och unga som annars
inte hörs så mycket i
den politiska debatten
känns oerhört viktigt”

Solrosen har även tagit fram ett
digitalt stöd tillsammans med Umeå
Stadsmission för att kunna erbjuda
samtal med barn och familjer, oavsett
var i landet de bor.
För även om det finns en väl
fungerande verksamhet på några
orter är stödet orättvist fördelat.
Hela 94 procent av landets
kommuner saknar förebyggande och
uppsökande verksamhet för barn
med frihetsberövade föräldrar, och
möjligheten att få hjälp är godtycklig
och beror till stor del på om någon
på kriminalvården eller socialtjänsten
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Solrosen tar nya steg framåt
Solrosens arbete med att ge stöd till barn till frihetsberövade har gett upphov till
mer verksamhet runt om i landet, men fortfarande är stödet mycket ojämnt fördelat.
Under 2021 har Solrosen därför stärkt sitt påverkansarbete. Bland annat har vi tagit
fram en rapport, startat ett arvsfondsprojekt och utvecklat ett digitalt samtalsstöd.
När en förälder blir frihetsberövad
innebär det en situation med mycket
skuld och skam. Barnet vet ofta inte vad
som hänt och föräldern vill kanske inte
prata om det, eller vet inte hur man ska
göra det.
– Vi vuxna skulle inte acceptera att inte
få information ifall en person vi lever
med hade försvunnit. Men barn får allt
för ofta leva med det. Så ska det inte
behöva vara, säger Line Fuchs som är
verksamhetschef på Solrosen.
Solrosen ger stöd åt barn och unga
som har eller har haft en frihetsberövad
familjemedlem och drivs av
Räddningsmissionen i samverkan med
Erikshjälpen.

Man
Rapport ”

Verksamheten erbjuder individuella
kris- och stödsamtal för barn och unga
och den hemmavarande föräldern. Man
ger också stöd till den frihetsberövade
föräldern och erbjuder familjesamtal.
Stödet är därför individuellt anpassat
och kan se väldigt olika ut beroende på
barnets behov.
– Vi brukar prata om att vi erbjuder
barnet ett fredat rum. Där får barnen
möjlighet att uttrycka vad de tänker
och känner, och hjälp med att hantera
de motstridiga känslor de kan ha
gentemot sin förälder. Barnet kan också
få hjälp med att förstå vad det innebär
att någon är frihetsberövad och få
fundera kring hur mycket kontakt man

måste få

För att få staten att ta ett större
ansvar och garantera information
och stöd till alla barn och familjer till
frihetsberövade har Solrosen inlett
en påverkanskampanj. Under 2021
tog man tillsammans med Bufff
(Barn och unga med en förälder
eller familjemedlem i fängelse) och
Erikshjälpen fram rapporten Man måste
få veta, som bygger på intervjuer med
över 50 barn och unga om hur det är att
ha en frihetsberövad familjemedlem.
Rapporten har lämnats över till justitieoch socialdepartementet, och Solrosen
har varit på socialdepartementet
för att presentera den. Rapporten
kommer även att redovisas för FN:s
kommitté för barnens rättigheter.

Digitalt samtalsstöd ”Inte mitt fel”

Inte

Vi finns för dig om du vill
ha stöd och samtal.

Line Fuchs

”

Varmt välkommen att kontakta oss!
Solrosen Göteborg
Solrosen.se
073-9014 188
solrosen@raddningsmissionen.se

vill man ha med sin förälder. Här finns
det inget rätt och fel, barnet behöver få
känna att det går att ändra sig, säger
Line Fuchs.

te
Man mås
få veta

Kumulus Umeå
Umeastadsmission.se
076-771 42 07
kumulus@umeastadsmission.se
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– Vi vill att man ska garantera alla barns
rätt till information och stöd när en
förälder blir frihetsberövad, men för det
krävs det politiska beslut, säger Line
Fuchs.
Som det är idag kommunicerar inte
alltid kriminalvården och socialtjänsten
med varandra, sekretessen kring den
intagna innebär också problem.
– Vi kan inte ha så trubbiga system,
det måste finnas enklare sätt för
myndigheter att kommunicera med
varandra. Vi har arbetat med det här
i 22 år och vi tänker inte sluta med
vårt påverkansarbete förrän samtliga
kommuner tar sitt ansvar för att dessa
barn inte ska falla mellan stolarna.
Att få fungera som röstbärare för barn
och unga som annars inte hörs så
mycket i den politiska debatten känns
oerhört viktigt säger Line Fuchs.
– Om inte vi är det, vem ska annars
vara det? Jag minns en 17-årig tjej som
berättade att hon blev stolt och glad i
hjärtat när hon läste debattartikeln från
Solrosen! “Jag blir stolt för att ni vuxna
engagerar er för oss barn” sa hon. En
sådan direkt återkoppling ger en väldigt
kraft in i vårt fortsatta arbete.

veta”

Har du en förälder eller
annan närstående som är i
häkte, fängelse eller frivård?
Verksamhetschef
Solrosen

Den blir en grund för arbetet vid
granskningen till hur Sverige lever upp
till barnkonventionen.

Arvsfond

sprojekt

”Det inge

n får veta

...”

Varmt engagemang bland
våra företagsvänner

Årets tacksamhetsrapport

Under 2021 har vi samarbetat med fler företag än
någonsin och sett stora och generösa engagemang.
Detta trots en pågående pandemi.

Insamling och kommunikation

Exempel på den samverkan vi haft med våra
företagsvänner är Lekolar som generöst möblerade
Communityskolan, NAKD som ordnade en exklusiv
lyxkväll för kvinnor i utsatthet, och Liseberg som
delade ut biljetter för Jul på Liseberg till barn
och familjer i våra verksamheter. Detta är enbart
några exempel som visar på våra företagsvänners
fantastiska engagemang och generositet från året
som gått.

Det är med glädje, tacksamhet och ödmjukhet vi kan berätta att insamlingen av gåvor till vår verksamhet även i år
slagit nytt rekord. Vi är överväldigade av alla typer av bidrag vi har fått, stora som små. Det är så uppmuntrande och
hoppfullt att se den goda viljan och det engagemang som vi har mött under året. Med de medel vi fått in kan vi agera
snabbt och sätta in resurser där det behövs som mest, men också planera och genomföra långsiktiga insatser. Det
ger oss större möjlighet att hitta kreativa lösningar för att kunna fullfölja vår vision - att ge alla vi möter ett värdigt liv.
Tack till alla privatgivare, månadsgivare, swishgivare, företagsvänner,
församlingar, stiftelser och andra organisationer som stöttat oss under 2021.

Hit går våra
insamlade medel

Musik och
kulturverksamheter

Privatinsamling

Till exempel Karibu och
Svängdörren.

Kvinnor i utsatta
livssituationer

Trygga mötesplatser,
samtalsstöd,
hjälp med kläder,
hygienartiklar och
julfirande.

Arbete för att
motverka hemlöshet

Frukostcafé, jourboende,
Gatukyrkan, hjälp med
varma kläder, dusch och
hygien, samtalsstöd och
myndighetskontakter,
utflykter och evenemang.

Stöd till skolor i socioekonomiskt utsatta områden

Tack till våra testatorer

Giving Tuesday är en motrörelse till Black Friday med fokus
på givande och social hållbarhet istället för konsumtion. För
fjärde året i rad samlade Räddningsmissionen, i samband
med den här dagen, in medel genom en digital kampanj.
Budskapet är att 20 kronor räcker till en frukost för en
människa i hemlöshet och social utsatthet på något av våra
frukostcaféer.

En testamentegåva är en gåva till alla de som
kommer efter oss, en gåva som värmer och gör
skillnad för framtiden. Tack vare två generösa
testamentegåvor som kom in under 2021, har vi
kunnat göra ännu mer för människor i utsatthet. Vi vill
rikta ett varmt tack till dessa människor som nu ser
till att deras arv gör skillnad för framtiden.

2021 slog Frukoströrelsen alla
rekord! Resultatet blev 108 925
frukostar, vilket motsvarar 2 178
515 kronor genom 28 728 unika
gåvor. Detta visar hur många
som var med och bidrog.
Helt fantastiskt, tycker vi!

Glädje i besked från
stiftelser och fonder
Inför året fanns det en stor osäkerhet kring hur den
instabila ekonomiska situation som följt av pandemin
skulle påverka utdelningar från stiftelser. Till stor
glädje visade det sig dock till sist att 2021 blev året
med högst utdelning någonsin från fonder och
stiftelser! Över tusen ansökningar skickades, varpå
antalet beviljade ansökningar dessutom ökade med
30 procent från föregående år.

Solrosen - stöd till barn som
har en förälder i fängelse

Läxhjälp, personalförstärkning,
studiemotivation och
trygghetsskapande
åtgärder.

Samtalsstöd till barn och
vuxna, skapande verksamhet,
sommarläger, temakvällar och
utflykter.

Socialt Stöd och Center för
Utsatta EU-medborgare

Stöd och hjälp i kontakter med
skola, myndigheter och sjukvård, akut
hjälp med kläder, mat och hygien.
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I december fick vi besök av ett härligt gäng från
förskolan Östra Palmgrensgatan. De hade tillsammans
samlat ihop julklappar för att ge till andra barn som
inte har det lika bra som de själva. Tänk vilka kloka och
ödmjuka hjältar vi fick möjlighet att möta!

Göran Bengtsson
Fonder & stiftelser
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Johannes Lindh
Fonder & stiftelser

Medarbetare, huvudmän
och volontärer
Tjugo år av gediget engagemang
Under 2021 fick vi förmånen att fira fem medarbetare för
lång och trogen tjänst på Räddningsmissionen- nämligen
hela 20 år! Vi är så glada och tacksamma för dessa fem,
och alla våra andra medarbetare, som med hjärta och kraft
arbetar för vår organisation. Ett stort TACK till er alla!

2021 hade Räddningsmissionen

Carina Olgrener är volontär på Agoras verksamhet för kvinnor i prostitution.

32 187 120

Nya huvudmän

huvudmän

volontärer

medarbetare

På årsstämman 2021 välkomnade vi två nya huvudmän:

Opalkyrkan

TEXT: ERIKA NORDBRING / FOTO: ERIKA PERSSON

Volontärskap som gör skillnad

Pingstkyrkan i Frölunda
Vi är så glada att se att fler församlingar i
Göteborg vill jobba för en varmare stad!
Räddningsmissionen har för närvarande 32 kristna
församlingar i Göteborg med omnejd som sina
huvudmän. Målet är att genom gemensamma värderingar
och stärkt samverkan, för och tillsammans med lokala
församlingar, vara en organisation som verkar för att det
diakonala arbetet i Göteborgsområdet växer. Vi ser gärna
fler aktiva huvudmän som delar våra värderingar!

Mötesplats Hjärta Göteborg
Hjärta Göteborg är kyrkornas gemensamma satsning inför
Göteborgs 400-firande år 2023. Räddningsmissionen har
under året varit sammankallande för det diakonala spåret i
detta arbete och bjudit in till en ekumenisk plattform som
kallas Mötesplats Hjärta Göteborg. Under 2021 bjöd vi in
till fyra mötesplatser där pastorer, präster, diakoner och
volontärer träffades för kunskapsutveckling, gemensam
reflektion, nätverkande, samtal och bön.
Visionen för Mötesplats Hjärta Göteborg är att församlingar
och diakonala organisationer i Göteborg utifrån sin tro och
identitet tillsammans ska bidra till en helad stad.

“Det är en höjdpunkt på veckan att Rick kommer hit”
Rick är en av alla 187 hjältar som är volontär hos oss. Han har varit volontär i 15 år
och är idag både aktiv på Studiestunden och på Bellmansgatans grupboende.
Tack för ditt engagemnang, Rick!

Kul grej!
I december uppmärksammade vi Ricks volontärskap på sociala medier.
Inom loppet av ett par dagar hade över 911 000 personer sett inlägget och
fler än 9000 hade gillat eller kommenterat. Vårt största engegamang på
sociala medier någonsin!

Carina Olgrener är med som volontär
i vårt uppsökande arbete, där vi
en gång i veckan bjuder in till fika,
värme och vila för kvinnor som lever
i prostitution. De är ett litet team
som jobbar långsiktigt för att bygga
förtroende hos de kvinnor i utsatthet
de möter.
Carina har jobbat med sociala frågor
och med bistånd i många år och bland
annat bott i Rumänien, Uganda och
Moçambique. “Jag tyckte det kändes
väldigt meningsfullt att få engagera
mig i något i min egen stad”, säger
Carina. Hon pratar själv rumänska,
vilket har varit en stor fördel då många
av kvinnorna själva kommer från
Rumänien. Vi ställde några frågor till
Carina om arbetet i Engelska kyrkan.
Vad är kvinnorna som ni möter i för
situation?
“Det är i grunden väldigt starka
tjejer som har fastnat i något väldigt
destruktivt och inte har något annat val.
Många har på olika sätt haft ett tufft
liv och är tvingade in i detta på grund
av fattigdom. Vissa är hemlösa och
andra är det inte. En del har lurats hit,

medan andra kom hit självmant med
hopp om en bättre framtid och av olika
anledningar blev indragna i prostitution
och sedan fastnade. Hittills har jag inte
mött någon som faktiskt vill sälja sex.“

”Jag tror att hon har
hittat tillbaka till en
självrespekt”
Vad tror du arbetet ni gör betyder för
kvinnorna?
“Vi kommer med lindring i form av
värme, mat och trygghet. Många av
tjejerna har ingenstans att slappna
av. De är alltid i någon form av akut
beredskap, vilket är förståeligt om man
till och med sover på en utsatt plats.
Hos oss kan de få andas ut och vila
lite. Det finns inte många andra platser
de kan göra det på. Jag tror också
att det betyder mycket att kvinnorna
får komma till oss utan att vi ställer
motkrav på dem. De här kvinnorna är
vana att ses som “problem”. Om man
vill få hjälp av en myndighet måste man
först berätta hela sin historia som ofta
kan vara svår att dela.
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För oss behöver de inte visa upp något
eller argumentera för att få hjälp och
stöd. Vi kan få möta dem med respekt
och inte få dem att känna sig krångliga.
I vissa fall tror jag att det är första
gången de fått ett sådant bemötande.”
Finns det något möte som har berört
dig extra mycket?
“Det finns en av tjejerna som jag har
kommit lite extra nära. Hon har varit en
ganska sluten och arg person, vilket hon
verkligen har sina anledningar för. Hon
kommer från Rumänien och jag tror jag
har nått fram till henne genom att jag
talar språket och också känner till den
kulturella kontexten. Jag har kunnat
vara lite mer rak mot henne och stått
på mig på ett sätt som jag tror varit bra.
Vår relation har verkligen inte alltid varit
enkel, men det har varit fint att följa
hennes utveckling. Jag tror inte att hon
är så van vid att människor står kvar
och det har vi kunnat få göra. Det känns
som att hon har blivit starkare i sig själv
av att vara i samtal med oss och har
blivit bättre på att hjälpa sig själv. Jag
tror att hon har hittat tillbaka lite till en
självrespekt och vågat se mer framåt.”

Fått nytt boende via Hjärterum
När Jeanettes sambo blev tagen av polisen
förlorade hon också sitt boende, eftersom
lägenheten de bodde i var hans.
– Jag flyttade runt och bodde hos vänner och så,
men ville såklart ha ett eget boende. Jag var hemlös
från januari fram till augusti, berättar hon. Jag skulle
precis flytta ut från mitt dåvarande boende när jag
träffade Arash Mansouri från Räddningsmissionen
här i butiken.
Arash jobbar med Hjärterum som är ett av
Räddningsmissionens projekt för att motverka
hemlöshet där privatpersoner kan hyra ut
ett rum, en lägenhet eller ett attefallshus till
Räddningsmissionen. Räddningsmissionen upplåter
sedan boendet till någon som saknar bostad. Efter
ett par veckor hade Arash fixat en lägenhet i Hovås.

TEXT: JOACHIM LUNDELL / BILD: SANDRA MALMTOFT, ERIKA PERSSON

”Här har jag min trygghet i livet”
Jeanette Hartman har fått hoppet om livet tillbaka tack vare
Räddningsmissionens butik MatRätt. Här har hon jobb och butiken och
personalen är hennes fasta, trygga punkt i tillvaron.
Jeanette kom i kontakt med
Räddningsmissionen via en utbildning
och fick först en lärlingsplats på
matsvinnsbutiken MatRätt på
Flatås Torg. Hon är nu en rutinerad
medarbetare med erfarenhet och hög
servicekänsla. Ju mer Jeanette pratar
om jobbet i butiken, desto mer förstår
man hur mycket den betytt och betyder
för henne.
– Jobbet här har i praktiken räddat mitt
liv, säger hon bestämt. Butiken och
personalen har betytt mer än vad man
någonsin kan tänka sig. Jobbet är min
trygghet i livet och jag är så tacksam
för Räddningsmissionen. Jeanette
säger först att hon är blyg, men det
försvinner ganska snart och efter en

kort stund i vårt samtal har vi både
pratat allvar och skrattat högt. Jeanette
berättar om tiden innan hon kom till
Räddningsmissionen.

”Nu är min självkänsla
tillbaka och jag kan
äntligen stå på egna
ben ekonomiskt.”
– När jag började här var jag utsatt för
både psykisk och fysisk misshandel av
min före detta sambo. Ibland var det
så illa att jag inte ville komma hit. När
det var som värst funderade jag på att
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ta mitt eget liv. Min sambo slog sönder
hela lägenheten och slängde min sons
grejer. När jag berättade för personalen
här hur jag hade det hemma föll en stor
sten från mitt hjärta. Det var så skönt
att veta att jag hade dom bakom mig.
Med jobbet på MatRätt vände livet
för Jeanette. Hennes glädje och
tacksamhet över detta går inte att
ta miste på. Hon har lätt till skratt
och återkommer hela tiden till
MatRättbutiken och vad jobbet där
betyder för henne.
– Här har jag fått så mycket stöttning
och förståelse. Min självkänsla är
tillbaka och jag kan äntligen stå på
egna ben ekonomiskt.

– Det är en liten lägenhet i bottenvåningen, men det
känns bra att ha ett eget boende, säger Jeanette.
Det är nära till havet och det gillar jag, även om jag
är en badkruka. Och det går enkelt att åka buss in
till stan, det tar bara 20 minuter att komma hit. När
jag flyttade så fick jag hjälp av personalen här. Helt
fantastiskt!

Ida-Lina Frisell

Butikschef MatRätt

”Vi jobbar med tre fokusområden på Maträtt:
matsvinn, matfattigdom och arbetsträning. Jag är
stolt över alla de möten jag haft under året som
handlar om att se möjligheter och att sträcka ut en
hand. Vi har många goda exempel där människor
kliver in på MatRätt, är i vår gemenskap och på vår
arbetsplats under en kort period för att tanka och
fylla på med kunskap och trygghet. Därefter kan de
lämna oss för att ta nästa steg mot självständighet.
Jag är stolt över att arbeta med ett team som gör
att det verkligen fungerar. Alla i teamet på MatRätt
har en inställning att allt är möjligt. Det gör våra
arbetsuppgifter väldigt enkla i en mycket komplex
verksamhet.”

Jeanettes självkänsla har stärkts ordentligt under
det senaste året och hon funderar på hur livet nu
har vänt.

MatRätt i siffror 2021

– När jag ser tillbaka så inser jag vilken resa jag har
gjort. Nu har jag ett eget boende där jag kan stänga
om mig och har fått eget ansvar med jobb och så.
Förut tänkte jag att jag inte är någonting, men nu
känner jag mig behövd och bekräftad. Jag hoppas
att någon som har det tufft läser detta och känner
hopp om att de också kan ta sig ur sin situation,
avslutar Jeanette.

960

ton livsmedel har räddats
från att bli matsvinn

55

personer har arbetstränat
hos oss under året

5900
aktiva medlemmar
handlar på MatRätt

Tillsammans är vi
Räddningsmissionen

”Det ger så otroligt mycket. Vi har fått
en till familjemedlem som vi älskar.
Vi är så glada att vi vågade”
Familjehemsmamma

”Ett ställe som 35an är
oumbärligt för mig och personer
i min livssituation. Jag upplever
att ni vill oss alla väl”

För oss räknas varje möte med varje människa. Vårt arbete bärs upp av stunder
av glädje och hopp. Små framsteg ligger till grund för de stora kliven framåt.
Vi kommer aldrig sluta kämpa för att göra vår vision till verkliget:

Ett värdigt liv för alla!
”Jag är helt övertygad om att vi är med och
skapar bättre levnadsvillkor och framtidstro
för många barn. Det är enormt stort”

”Vi är så tacksamma för att ha
fått en sådan fantastisk familj
hem till oss”

Milad, Communityansvarig

Hyresvärd via Hjärterum

”Jag trodde aldrig att jag skulle
ha det såhär bra. Jag behöver
inte känna mig ensam längre”

Gäst 35an

”Här på Ability blir vi som en familj, både vi som jobbar och
de som bor här. Vi möter varandra i ögonhöjd utan att döma
varandra. Kanske blir vi den första trygga punkt de någonsin
upplevt. Det är stort att få vara med på den resan”
Magnus, behandlingsassistent Ability

”Att komma till jobbet känns
många gånger som att komma hem
till min andra familj”

”Tack för att ni finns.
Jag hade inte klarat det utan er”

Boende Bellmansgatan

“När jag saknar familj i Sverige
har ni blivit mina systrar och
mitt stora stöd”
Kvinna från en av våra verksamheter

”Jag tror inte ni förstår vad ni gör för oss
deltagare genom att finnas här för oss”
Deltagare Framtidsspår

”Jag är stolt över att
ha möjlighet att ge de
familjer vi möter tid. Tid att
reflektera, tid att läka, tid
att gråta, tid att skratta”

”Personalen arbetar med hjärtat
för att göra skillnad för oss som
kämpar med våra liv”
Deltagare Ability

Karin, familjepedagog Solrosen Borås
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Gäst Frukostcaféet Vasa

Suzana, personal Bellmansgatans gruppboende

29

Inom Räddningsmissionen finns många hjältar. En av dem är Tomaz
som på bilden lastar av varor hos MatRätt, innan han återigen åker
iväg för att rädda ännu mer mat från att bli till svinn. Istället för att
slängas säljs varorna till våra medlemmar i MatRättsbutiken.

Anneli Anderberg och hennes man är familjehem genom
Räddningsmissionen. Ungefär en gång i månaden skriver
hon en text om livet med en extra familjemedlem, om glädje
och svårigheter, kamper och segrar.
Hennes texter går att läsa på raddningsmissionen.se/artiklar
eller via hennes instagram @jordelivett

Var med och bidra till
ett varmare Göteborg!
Bli månadsgivare
Ett enkelt och smart sätt att stötta oss kontinuerligt.
Läs mer om hur du gör på
raddningsmissionen.se/manadsgivare

Skänk direkt
Skänk ett valfritt belopp direkt via swish,
postgiro eller bankgiro.

Swish: 900 44 41
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441
Följ oss på sociala medier!
Häng med på vad som händer i organisationen genom att
följa oss på sociala medier.

Räddningsmissionen

raddningsmissionen

Bli företagsvän
Vill du bli en av våra företagsvänner?
johanna.salenfalk@raddningsmissionen.se

Bli volontär
Vi söker alltid efter fler volontärer! Våra lediga
uppdrag hittar du på vår hemsida:
raddningsmissionen.se/bli-volontar

Läs mer om oss på www.raddningsmissionen.se

