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Min mor har nästan slutat att läsa morgon-
tidningen. Hon orkar inte höra mer om alla 
skandaler och missförhållanden som råder i 
samhället. Och visst kan man förstå henne. 
Var och varannan dag det senaste året har 
krigsrubriker haglat över oss: mutskandaler, 
minskade resurser, kriminalitet, skolproble-
matik och sociala missförhållande - listan 
kan göras lång. 

Och samtidigt måste vi påminna oss om 
att media inte lyfter fram hela sanningen 
om Göteborg. Hos så många som jobbar 
med sociala frågor i den här staden finns 
både professionalitet, passion och en vilja 
till förändring. Under mina första månader 
på Räddningsmissionen har jag på nära 
håll mött social verksamhet som trots små 
resurser fungerar mycket väl. Jag tänker ex-
empelvis på de många barn vi har kontakt 
med vars förälder sitter i fängelse. I sina 
Solrosen-grupper får de varje vecka hjälp 
att bearbeta sina tankar och frågor. Eller på 
de många hemlösa som måndag till fredag 
kommer till vårt café på Vasagatan och får 
omsorg, en macka, kanske en värmande 
dusch och hjälp att gå vidare. Jag blir också 
oerhört stolt när jag tänker på alla som jobbar 
inom Räddningsmissionen idag: anställda, 
volontärer eller personer som gör någon 
form av arbetsträning. Vanliga göteborgare 
som ger av sin tid och sin kompetens för att 
göra Göteborg till en bättre stad att leva i 
för alla människor. Det är stort.

Om jag fick formulera en dröm kring Rädd-
ningsmissionen är det att vi i ännu högre 
grad blir en spindel i nätet för det civila 
samhällets arbete med utsatta människor i 
Göteborg. Att vanliga göteborgare tillsam-
mans med oss förändrar världen genom 
att bidra med sin tid och sina resurser. Att 
företag tillsammans med oss gör verklig 
skillnad utifrån sina kompetenser och          
affärsidéer. Att de församlingar som är våra 
huvudmän tillsammans med oss på allvar 
tar sig an de sociala utmaningar som finns i 
Göteborg idag. Att vi gör det tillsammans.

För att Göteborg ska kunna helas och hållas 
ihop kommer det aldrig räcka med att rösta 
på ett visst parti eller att pliktskyldigt betala 
sin skatt. Det krävs mer. Det vet både du 
och jag. Det krävs att vi alla hjälps åt. Att 
vi gör det vi kan. Och viktigast kanske: att 
vi på allvar inser att den utsatte kunde varit 
jag.

En fin vår önskar jag er alla!

Emil Mattsson 
Direktor 

Varje dag skapar vi möjligheter till förändring
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HAR FÅTT STYRKA ATT 
GÅ VIDARE EFTER ÅR 
AV FÖRTRYCK
Marwa mår bra idag. Hon vet vem hon är och hon vet vad hon vill. 
Från att för fem år sedan hastigt tvingats fly från sin familj, kan hon nu börja planera för framtiden.
 – Agora har spelat en jättestor roll för mig, säger Marwa och förklarar att Agoras kurator 
Carina Geraghty har varit det vuxna stöd hon behövt för att själv bli vuxen.

TEXT  ANNA-CARIN JANSSON  FOTO KATJA ANDERSSON
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I APRIL ÄR DET EXAKT FYRA år sedan Marwa 
kom till Agora och träffade Carina Geraghty för 
första gången. Marwa, som då var 19 år, hade 
sedan en tid tillbaka bott i ett så kallat skyddat 
boende efter att ha varit tvungen att fly från sin 
familj. 
 För att få kontakt med andra unga kvinnor 
med liknande erfarenheter tog personalen från 
det skyddade boendet med sig Marwa till Rädd-
ningsmissionens mötesplats för kvinnor på Andra 
Långgatan. Här på Agora hade Carina Gerag-
thy precis börjat som kurator. Bland annat med 
uppgift att på olika sätt stötta tjejer som utsatts 
för hedersrelaterat förtryck och som ofta tvingas 
kämpa väldigt hårt för att få till ett fungerade 
vuxenliv.
Båda minns det första mötet väldigt väl.
 – Kommer du ihåg… Det känns precis som det 
var igår, säger Carina som till och med kommer 
ihåg var i lokalerna de först fick syn på varandra.

”Tjejgruppen”
 – Jag kan inte fatta att det gått fyra år, svarar 
Marwa medan hon kryper upp i soffan i ett av 
rummen på våning tre. Allra helst skulle Marwa 
ha önskat att Agora hade haft kvar sitt soffrum 
en trappa ner. Det var nämligen där hon tillsam-
mans med fem andra tjejer, den så kallade Tjej-
gruppen, under drygt tre år – fram till bara för 
några månader sedan - träffade Carina en kväll 
i veckan för att prata om hur de hade det. Vad 
de utsatts för och hur de – genom att bryta mot 
sina familjers regler – hamnat i en tillvaro, där de 
varken kände sig trygga med sin släkt eller med 
det svenska samhället. Och hur de rent konkret 
skulle kunna komma vidare i sina liv. Trots att  
Tjejgruppen av ekonomiska skäl nyligen tvingats 
att upphöra, har tjejerna fortfarande kontakt 
med varandra och med Carina. Egentligen finns 
det inte medel för det, men på grund av den stora 
efterfrågan, finns ändå planer på att försöka 
starta en ny grupp inom kort.
 – Det här nya rummet är väldigt fint och så, 
men det är ändå därnere i det andra rummet jag 
har berättat allt. Det är ett väldigt speciellt rum 
för mig, säger Marwa.

Ensam och rädd
För fyra år sedan var Marwas situation väldigt 
turbulent. Istället för att som idag vara en ung 
vuxen som med styrka och tillförsikt talar om 
framtiden, var det en ganska stukad, rädd och 
ensam tonåring som besökte Agora den där april-
dagen för fyra år sedan.
 Efter att under sin uppväxt förgäves försökt 
få vara den hon kände att hon inte var, brast 
det till slut för Marwa. Droppen som fick henne 
att väldigt hastigt fly från familjen i Skåne, där 
familjen hade bott sedan Marwa var tre år, var 
hotet om att mot sin vilja tvingas gifta sig med en 
släkting hon inte ens kände.
 – Det var många saker…  Jag kände mig 
pressad på många sätt. Jag kunde till exempel 
inte följa med en kompis efter skolan för att gå 
på kafé, eller spela fotboll med killar utan att min 
pappa blev arg. Det vara bara hem-skola-hem 
som gällde. Där vi bodde var det dessutom bara 
min bästa vän och jag som kom någon annan-
stans ifrån, resten var från Sverige. Det var som 
värsta kulturchocken att försöka få ihop alla 
delar, säger Marwa.

Olika former av förtryck
 Utifrån sina erfarenheter från arbetet med 
tjejer utsatta för hedersförtryck, kan Carina inte 
annat än bekräfta att den upplevda pressen näs-
tan alltid är monumental.
 – Däremot är det viktigt att komma ihåg att 
hedersrelaterat våld eller förtryck kan se väldigt 
olika ut. För någon kan det bokstavligen handla 
om hot om livet, för andra om att leva under väl-
digt stark kontroll. Som en tjej en gång uttryckte 
det: Jag hade föredragit att mina föräldrar slagit 
mig. Istället levde hon i en familj som hela tiden 

”Hedersrelaterat våld kan se väl-
digt olika ut. För någon kan det 
bokstavligen handla om hot om 
livet, för andra om att leva under 
väldigt stark kontroll.”



höll henne tillbaka genom att prata ner henne. 
Genom att säga att det inte var någon idé för 
henne att gå till skolan. Varför gå till skolan när 
hon ändå bara skulle bli gift och sköta ett hem? 

Socialtjänsten räckte inte till
Marwa försökte under många år göra så gott 
hon kunde. Även om lojaliteten till familjen - och 
alla regler hon var tvungen att hålla sig till - inne-
bar att hennes liv blev väldigt begränsat.
Friheten hon eftersträvade var inte friheten att 
göra vad som helst. Men hennes sätt att definiera 
frihet var olik den hon mötte bland andra tjejer 
som bar slöja.
 – För dem var frihet att gifta sig. För mig är 
frihet att kunna resa, bli vad jag vill. Ha slöja 
eller inte ha slöja. Sådana saker. Inte dricka eller 
röka eller så.
 Med det överhängande hotet om att bli bort-
gift, tog Marwa kontakt med socialtjänsten för 
att få komma hemifrån. Även om socialtjänsten 
tog sig an hennes ärende, skulle det visa sig att 
myndigheten inte mäktade med att tillhandahålla 
den omedelbara hjälp som nöden krävde. Det var 
istället en av Marwas systrars kompisars mamma 
som plockade upp Marwa och skjutsade henne 
till polisen för undsättning. Då var det bara 
dagar kvar innan den planerade resan till Irak 
skulle äga rum.

Stöd och uppföljning saknas
Enligt Carina är det just flexibiliteten som ibland 
saknas från samhällets sida. Som hon säger; det 
går inte att råda en ung tjej som fruktar för sitt liv, 
att försöka reda ut situationen med sina föräldrar 
eftersom det är från familjen hotet kommer.

 – Ibland blir jag galen av de svar man hör 
tjejerna möter från olika myndigheter.
Förutom att vara en vuxen att bolla sina tankar 
med, fungerar Carina även som en vägledare ut i 
samhället för tjejerna.
 – Samhället är trots allt oftast ganska bra 
på att ta hand om de utsatta personerna i det 
akuta omhändertagandet. Precis som för Marwa 
erbjuds man ett tillfälligt skyddat boende. Proble-
men kommer när man sedan ska slussas ut från 
sitt boende. Då saknas det stöd och uppföljning, 
säger Carina som många gånger önskat att hon 
kunde duplicera sig. Behovet av ha en vuxen att 
stämma av med är enormt. Istället för att dra ner 
på resurser så skulle hon behöva flera kollegor 
som kunde finnas till hands.
 – En ung tjej som först levt under väldigt 
stark kontroll hemma och sedan bor i ett skyddat 
boende; hur ska hon kunna få utrymme att bli 
vuxen i sin egen takt? Vart ska hon vända sig för 
att få stöd och vägledning? Idag saknas verkligen 
detta.
 Marwa har åtskilliga gånger behövt ta hjälp 
av Carina på grund av att hon glömt att lämna 
återbud till viktiga möten, inte betalat hyran, 
blivit vräkt eller inte vetat hur hon ska få tag på 
en lägenhet. Var lär man sig till exempel att man 
ska teckna en hemförsäkring?
 – Idag har jag både jobb och en lägenhet. 
Mycket är det tack vare Carina, hon är en viktig 
del av mitt liv, säger Marwa och kastar en snabb 
blick mot Carina.
 – Jag har planer för framtiden, jag har fått 
kontakt med min familj igen. Jag mår bra nu. 
.......
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”ORD FRÅN HJÄRTAT” - NYSKRIVNA 
LÅTAR PÅ CD OM HEDERSVÅLD
Roshin, Nasrin och Marwa. Tre olika unga tjejer som bor och lever i Göteborg. 
De har en sak gemensamt: De har alla varit utsatta för hedersrelaterat våld. 
Nu har de skrivit om sina upplevelser och texterna har tonsatts och blivit en CD-
skiva: ”De corde verba” (Ord från hjärtat.)
Sex unga kvinnor har skrivit texterna tillsammans med två musiklärare och per-
sonal från Göteborgs Räddningsmission.  De unga kvinnorna har utgått från sina 
egna liv och erfarenheter. Musiklärarna har tonsatt sångtexterna i nära samarbete 
med deltagarna. 
 – Tjejerna tycker att det har varit bra att skriva om sina erfarenheter, för då 
har kunnat se sin situation från ett annat perspektiv, säger Carina Geraghty som 
arbetar på Göteborgs Räddningsmission med kvinnor som varit utsatta för he-
dersrelaterat våld. De har kunnat sätta ord på vissa händelser och det är ett stort 
steg i processen att acceptera och bearbeta sin bakgrund.
CD:n ”De Corde Verba” finns att köpa i Räddningsmissionens webbshop och 

kostar 100 kronor: www.raddningsmissionen.se/butiken
.......

Genom projektet ArbetsRätt har många 
fått arbete och förbättrad hälsa
ArbetsRätt heter ett EU-projekt som Göteborgs Rädd-
ningsmission har drivit under tre år. Här har människor 
som stått långt ifrån arbetsmarknaden fått möjlighet att 
komma tillbaka till arbete och utbildning. Efter lång tids 
sjukskrivning eller arbetslöshet har deltagarna genom 
ArbetsRätt fått systematisk jobbcoachning vilket har gett 
mycket positiva resultat. 
• 77% av de avslutade deltagarna har gått vidare till  
 praktik, utbildning, sysselsättning eller anställning.
• 59% av deltagarna upplever att deras hälsa har för- 
 bättrats under projekttiden.
• 84% av deltagarna har en kompetens-/resursprofil.
• 44% av deltagarna har erbjudits någon form av 
utbildningsinsats för att stärka kompetensen.
 I ArbetsRätt har man arbetat med metoden ”Sup-
ported Employment”, vilket betyder att både deltagare 
och arbetsgivaren har fått stöd och coachning under hela 
processen.  
 Man har kartlagt deltagarens specifika förmåga, kun-
skap, erfarenhet och kompetens, men också noggrant 
kartlagt företagets behov, önskemål och förväntningar 
inför en placering. 

Detta har skapat ett samarbete som gett företaget en 
matchad resurs och medarbetare som känner sig välmo-
tiverade och på ”rätt plats”.
 ArbetsRätt har varit ett samarbete mellan näringsliv, 
myndighet och den idéburna sektorn. Ett samarbete som 
har medverkat till att sänka arbetslösheten i regionen, 
främjat utvecklingen och ökat nytänkandet och mångfal-
den i vår stad. 
 I ArbetsRätt samverkade Göteborgs Räddningsmission, 
Europeiska socialfonden, Activema, Samordningsförbundet, 
Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Västra Götalandsregionen. 

100 kr 

 www.raddningsmissionen.se/
butiken
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35:AN 
RÄDDNINGEN FÖR 
MÅNGA HEMLÖSA
En kopp kaffe, en bäddad säng och ett värmande samtal. När nätterna är kalla blir jourboendet 
35:an räddningen för många hemlösa. För Rosemarie är det ovärderligt att hon här känner sig 
mött som en människa.

TEXT  JONATAN SVERKER  FOTO  ÅSA DAHLGREN & MALIN EKELUND
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KLOCKAN ÄR STRAX ÖVER ÅTTA och frukosten 
håller på att dukas av i det lilla köket. På väg ut 
i trappuppgången uppstår små samtal, Rädd-
ningsmissionens Mikael Albertsson klappar om 
en man i svart täckjacka som ska spendera ännu 
en dag drivandes på stan.
 Natten har varit lugn i 35:an, bara snark-
ningar har hörts mellan de tunna väggarna i en-
kelrummen. Rosemarie lägger ut överkastet och 
stryker till det så att det ser fint ut i hennes rum 
med utsikt mot gården. Ja, det är inte hennes 
rum egentligen, men hon har sovit där så många 
nätter att det blivit en av få fasta punkter i livet.
 – En del andra jourboenden har som policy 
att man inte får samma rum varje natt för att 
man inte ska vänja sig vid att vara hemlös. Här 
får man samma säng, för att det ska kännas bra. 
Därför blir det så lugnt och tryggt här, säger 
hon.

Trodde aldrig hon skulle bli hemlös
Rosemarie har ljust hår och ögon som ibland 
blir sorgsna ut när hon berättar om sitt liv. Som 
ung hade hon aldrig trott att hon, som läst på 
universitet och är utbildad förskollärare, skulle 
tvingas leva som hemlös. Hennes situation beror 
inte på missbruk utan på mobbning.
 – Jag drabbades av det som är ett vanligt 
svenskt fenomen: att man inte kan lösa kon-
flikter utan skaffar sig en syndabock på arbets-
platsen. Det går att krossa en människa genom 
mobbning, jag var nära att blir krossad men har 
rest mig, säger hon.
 När hon förlorade sitt jobb efter en lång 
kamp kunde hon till slut inte heller betala sin 
bostadsrätt och hamnade på gatan. Nu har hon 
varit hemlös i 13 år, en tid där hon har vandrat 
mellan olika boenden, men också haft perioder 
där hon delat lägenhet med andra.
 – Jag har satt gränser för mig själv: jag sover 
inte på toaletter eller bryter mig in i källarförråd 
så att jag stör andra. Jag behöver inte heller ta 
hjälp av män eftersom jag inte missbrukar, men 
jag vet ju att många tjejer far väldigt illa hos 
någon som slår dem, säger hon.

Beroende av 35:an
Sedan i somras har 35:an varit den plats hon 
sover på om nätterna.
 – Jag är beroende av 35:an. När jag väl är 
här är hemlösheten inte ett problem för här kän-
ner man sig omhändertagen. Man får frukost 
och kvällsmat och behandlas som en människa.

 Det går inte att boka en säng på 35:an. Varje 
kväll får den som är hemlös istället ta kontakt 
med de ansvariga fältarbetarna för att fråga om 
det finns plats. Sen samlas de vid en överens-
kommen mötesplats och skjutsas till huset på 
Linnégatan. Rosemarie ringer alltid tidigt.
 – Jag är alltid nervös när jag ringer till dem. 
Det är först när de säger ja som jag känner mig 
lugn.
Många av de som sover på 35:an lever med ett 
missbruk, men Rosemarie tycker att det ändå 
oftast blir lugna nätter.
 – Det är sov- och viloatmosfär här. Även de 
som är stökiga i bilen på väg hit smittas av det 
och respekterar lugnet här.

Tid för samtal
Vid kvällsmaten ges det också lite tid till att 
prata.
 – Vi skojar med varandra, vi kan berätta om 
filmer vi sett. Vi pratar också om existentiella 
frågor som vi tänker på. Men det är mycket 
skämtande, vi vill inte sitta och älta problem, 
säger hon.
 Hon pekar på ett anslag som är uppsatt 
på väggen i tv-rummet. Det är Räddningsmis-
sionens värderingar, att man ska möta andra 
människor som Jesus gjorde. Hon upplever att 
dessa värderingar inte är tomma ord utan något 
hon känner varje kväll när hon träffar 35:ans 
personal.
 – Helst skulle jag vilja ha en egen lägenhet, 
men går inte det så har jag redan upphandlat 
Räddningsmissionen. Men jag kan väl inte upp-
handla, säger folk till mig. Jo, det är väl min rätt 
också att välja fritt, säger hon och skrattar.
 Sen går hon ut på Linnégatan, men vet att 
det finns en plats för henne att återvända till.
.......

”Varje dag bäddas alla sängarna 
på 35:an med rena nya lakan.”
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Att bedriva verksamhet på kristen grund har för Räddningsmissionen inne-
burit nästan detsamma som att jobba i enlighet med FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Därför tyckte man att det var 
dags att även formellt föra in dessa perspektiv. Och nu har Räddningsmis-
sionen en helt ny värdeplattform.

TEXT JENNIE DANIELSSON  FOTO  ÅSA DAHLGREN

DET HANDLAR 
OM MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 
OCH JESUS SOM 
FÖREBILD

MÖTEN I ÖGONHÖJD. En vilja att se dem som få vill se. Att inte göra skillnad på 
människor. Räddningsmissionens arbete har allt sedan starten haft kristen tro som 
grund och Jesus har hela tiden varit förebilden. Utifrån det har man formulerat ett 
antal sentenser till stöd för medarbetarna. Den om möten i ögonhöjd har hört till 
de mest centrala. Andra viktiga formuleringar handlar om humorn som en positiv 
kraft och tanken att alla människor bär på sin egen berättelse.
Inget av detta står i strid med de mänskliga rättigheterna. Tvärtom är det mycket i 
Räddningsmissionens tidigare värdegrund som innefattas i FN:s deklarationer.
 – Vi jobbade redan efter dem, så det är inget nytt, men vi ville tydliggöra vårt 
arbetssätt och stärka vårt varumärke, säger Veronica Morales, enhetschef för inte-
gration, barn och ungdom.

Visar hur organisationen arbetar
Arbetet med att förnya värdeplattformen startade för ett år sedan. Plattformen är 
ett navigationsinstrument för medarbetarna, men det handlar också om att visa 
gåvogivare och uppdragsgivare hur organisationen arbetar.
 – Att föra in barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna är ett slags 
kvalitetsstämpel, säger Veronica Morales.
Hon betonar Räddningsmissionens arbete med barn, unga och integration och 
säger att i de delarna har barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna en 
särskild giltighet.

Göteborgs Räddningsmission har en ny värdeplattform
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Hon tar Solrosen som exempel. Solrosen arbetar 
med barn som har en förälder i fängelse. Om 
barnet vill, och det inte är till skada för barnet, 
hjälper Solrosens personal barnet att träffa den 
förälder som sitter i fängelse när mötena inte kan 
lösas på annat sätt.
 – Solrosen har alltid utgått från barnets bästa.

Religionsfrihet och mångfald
Att Veronica Morales haft tid att fundera över 
innehållet i den nya värdeplattformen är tydligt. 
Hon säger att det finns flera medarbetare som 
inte bekänner sig till den kristna tron, men att de 
också ska kunna omfatta de centrala värdena i 
Räddningsmissionens arbete.
 Var och en har rätt till religionsfrihet, står det 
till exempel i de mänskliga rättigheterna, och den 
rätten har man inom Räddningsmissionen med.
 – Vi strävar efter mångfald på den här arbetsplat-
sen, och då ska alla kunna spegla sig i värdeplatt-
formen, säger hon.
 Det ligger nära till hands att tänka att den 
nya värdeplattformen bara handlar om en ny och 
lite modernare etikett. Så, är det egentligen något 
som förändrats i det praktiska arbetet?
 Veronica Morales går iväg och kommer till-
baka med en vacker liten ask. Hon plockar fram 
något som påminner om drinkunderlägg. Men 
det är det inte. Hon håller upp det första.
 ”Jag är född fri” står konstfärdigt skrivet på 
kortet.
 – Det här är faktiskt en nyhet för många som 
är födda i andra länder, säger hon.

Mänskliga rättigheter i kortform
Asken innehåller i kortform alla artiklar i dekla-
rationen om de mänskliga rättigheterna och utgör 
en del av det utbildningsmaterial som Räddnings-
missionen tagit fram under arbetet med den nya 
värdeplattformen. Materialet används framför 
allt i Agora. Agora arbetar bland annat med att 
förebygga våld mot unga kvinnor. Där samlas 
kvinnor från olika delar av världen.
 – Där pratar vi om vilka rättigheter de har, 
vilka krav de har rätt att ställa och hur de ska gå 
till väga. Vi berättar till exempel att alla har rätt 
till juridisk prövning. Detta är nytt för många 
nyanlända, säger hon.
 Att känna att man borde ha vissa rättigheter 
är en sak, att lära sig att hävda sin rätt, en annan.
 – Det är klart att det är ett stort gap däremel-
lan, men här har vi ett väldigt bra verktyg. För 

människor får en särskild styrka när de får veta 
att alla är lika värda. Många har inte haft chans 
att få reda på detta innan.
Hon tycker det finns en kraft i att kunna presen-
tera en rättighet för en människa och ha FN som 
stöd i det. Det är helt enkelt lättare att lära sig att 
ställa krav om man vet att det är legitima krav 
man har.

Grundläggande rättigheter
”Var och en har rätt till mat, kläder, bostad och 
hälsovård” är ytterligare ett påstående man hittar 
bland de mänskliga rättigheterna.
 Det går att hävda att det var utifrån den 
grundläggande rättighetstanken som Räddnings-
missionen startade.
 På Lisagården bor kvinnor med missbruk. Där 
får de förutom mat, bostad och hjälp till läkar-
vård i de fall de behöver, också ständiga påmin-
nelser om sitt människovärde.
 Anja Hakala är föreståndare och har arbetat 
intensivt med den förra värdegrunden.
 – Vi börjar varje personalmöte med att dra en 
lapp. På lappen står en av sentenserna i värde-
grunden. Sedan ägnar vi en stund åt att diskutera 
utifrån det som står. På så vis håller vi värdegrun-
den levande, säger hon.
 När de ska implementera den nya värdeplatt-
formen på Lisagården tänker hon sig att det går 
att göra på motsvarande sätt.

Förändringar och förbättringar
Välgörenhetsarbete har troligen alltid funnits i 
någon form och på de flesta platser. Det är givet 
att det genomgår förändringar och förbättringar.  
 Att lägga in FN:s mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen är ett sätt att uppdatera och 
modernisera.
 Men mycket av förändringarna som skett på 
välgörenhetsområdet kan man spåra i människors 
förhållningssätt. Veronica Morales anser att folk 
blivit mer medvetna om att de är del i ett större 
sammanhang.
 – Alla kan hamna i en utsatt situation och 
många tänker: det kunde varit jag. Jag märker att 
det är fler som vill vara med och ta ansvar.
.......

Veronica Morales visar FN:s Mänskliga Rättigheter 
i kortformat. Detta är ett viktigt arbetsredskap på 

Räddningsmissionen.
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STÖD OSS
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

BLI 
MÅNADS-
GIVARE!
Du som regelbundet stödjer Räddnings-
missionens arbete; passa på att lägga om dina 
betalningar till autogiro och bli en så kallad 
månadsgivare. Det betyder att mesta möjliga 
del av din gåva går direkt till det sociala arbetet, 
eftersom administrationen blir minimal. Det 
blir enkelt och smidigt för dig att sköta dina 
betalningar och Räddningsmissionen behöver 
inte hantera varje ärende administrativt. 
För mer information om hur du blir månads-
givare gå in på vår hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

AUKTION I FISKEBÄCKSHAMN
LÖRD 2 JUNI Kl 10.00–13.00
INTÄKTERNA DENNA DAG GÅR TILL VÅRT ARBETE MED UTSATTA BARN I 
RUMÄNIEN OCH I GÖTEBORG.
Lotteri, tombola, aktiviteter för barn. Gott fika, hembakat, sång, musik och överrakningar.

OBS! Endast kontant betalning. Arrangörer: Göteborgs Räddningsmissionen och ERIKSHJÄLPEN Second hand-butik.

Även i år har vi vår uppskattade auktion i Fiskebäcks hamn. 
Vårt eget band Mission Possible medverkar.
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VI TACKAR VÅRA FÖRETAGSVÄNNER
Att stödja Räddningsmissionen kan vara ett sätt för företag att samla de anställda kring en
gemensam fråga som engagerar. En del företag skänker pengar eller varor, andra bidrar 
med sin kompetens. Har du en bra idé om hur just ditt företag kan hjälpa till? Tipsa din 
arbetsgivare! Ring Henrik Orrbeck på 0739-01 41 99.

A
AB Veden
Activema
Agoodtshirt
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Askania
Assmundsons Golv AB, 
Västra Frölunda
Axenti Presentreklam AB

B
Before Deadline
Birgers Chark
Biscotti
Björk Eklund Group
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & partner
Brandströmska skolan
Broström AB
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Camoni grafisk formgivning
Castellum AB, Göteborg
CeGe Fisk AB
Chexet kalligrafi & illustration
Cissi Glittvik Hopp och Tro
Curves gymstudio
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg

E
Effect Management, Göteborg
Ektank AB
Elof Hansson, Göteborg
Espresso House Vasaplatsen
Ethcom
Evald Lindqvist homeopati och
naturmedecin

F
Faktum
Floda Glasmästeri
Fotograf Linda Gredåker
Fotograf Nina Bohman
Fotograf Ulrika Olsson

Fotograf Åsa Dahlgren
Freeport, Kungsbacka

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå,
Göteborg
Goss Reklambyrå
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Gäsene Mejeri, Ljung
Göteborgs Posten

H
Hallsås Bygg
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered
Infotorget

J
Jam
JKL
Journalist Jennie Danielsson
JP Publishing

K
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting,
Sävedalen
Klick & Klang Kreativa AB

L
Lasse Majas konditori
Linnéa Art Restaurant
Lions Gothia
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg

N
NFS
Nobel Biocare
Nordsjöfisk
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Parasoll
Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Portteknik, Göteborg
Prevas

R
Restaurang Ivfars, Mölndal
Reningsborg
Ronald McDonald House, Göteborg
RUAG
Räkexport, Göteborg

S
SCA
Sirius Rederi
Skene Järn, Skene
Sko Boo, Ullared
Smedia, Göteborg
Spamdrain
Studsexperten
Svenska Mässan, Göteborg

T
Tango Mentor
Team Dagnelid
Team Lundblad-Edgren
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare,
Göteborg
Tvåtumfyra
Tärntank Rederi AB, Donsö

V/W
Wallenstam, Göteborg
Wallstreet, Göteborg
Wallex, Göteborg
Veritas Tankers Rederi AB
Västsvensk Tidningsdistribution

Y
Yngves Livs, Donsö
Young Sport

Å
Åkes Hönökaka, Torslanda



Det är alltid lika spännande att hitta gamla kort. En bild säger så mycket. I en skokartong i vårt 
förråd på Andra Långgatan hittar vi fantastiska bilder på våra eldsjälar, gäster, Cafémiljöer, 

”Fyrbåksexpressen” och gruppfoton på våra volontärer och personal under årens lopp. 
Mycket har hänt under dessa 60 år, fantastiska insatser som har gjort skillnad. Du kanske kan 
hjälpa oss? Har du något kort hemma i byrålådan med anknytning till Räddningsmissionen? 

Skicka det gärna till mig! 
Göteborgs Räddningsmission, Att: Henrik Orrbeck

Andra Långgatan 29, 413 27 Göteborg

60 ÅR AV MED-
MÄNSKLIGHET

Föreningen GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en 

idéburen organisation som arbetar med socialt arbete 

på kristen grund. Organisationens uppdrag är att upp-

märksamma och motverka förhållanden i samhället 

som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
ANDRA LÅNGGATAN 29, 413 27 GÖTEBORG

TELEFON: 031-712 12 00, FAX: 031-712 12 49
E-POST: info@raddningsmissionen.se

HEMSIDA: www.raddningsmissionen.se
POSTGIRO: 90 04 44-1, BANKGIRO: 900-4441

”Alla människor har rätt till ett värdigt 
liv.” Under 60 år har denna mening i 
vår värdegrund varit basen i vårt arbete.

Boka redan nu i din kalender: Lördagen den 22 sept 2012. 
Denna dag kommer vi synas extra mycket i vår stad. Vi kommer att ha en ”nostalgivandring” 

i Majorna/Haga, en egen scen i Nordstan och en festkväll i Betlehemskyrkan.
Vi återkommer med exakta tider i nästa nummer och ett tips, ha lite extra koll på vår hemsida...


