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Jag är priviligierad. Att jobba på Rädd-
ningsmissionen betyder att jag nästan 
dagligen möter människor som vill bidra 
till ett varmare och mer medmänskligt 
Göteborg. Oavsett bakgrund, politiska 
sympatier och ålder finns det många som 
vill vara med och göra aktiv skillnad i 
samhället. I en tid där egoism och konsu-
mism äter sig in i allt fler delar av sam-
hällskroppen är det enormt befriande att 
träffa alla dessa människor som lägger 
sin tid och kraft på en större vision och 
allas bästa. Jag önskar ofta att jag vore 
mer som dem …

Som en hyllning till alla dessa generösa 
människor vill jag i detta nummer hålla 
krönikan kort och istället sjunga en lov-
sång till oegennyttan:
• Till dig sexåring som förra månaden 

gav bort ditt Nintendo DS till en 
gömd asylsökande pojke – världen 
behöver dig.

• Till dig volontär som i det tysta ger 
av din tid och din kraft för att du 
vill andra människor väl – världen 
behöver dig.

• Till dig företagare som insett att du 
kan använda den kompetens och 
ekonomiska vinst ditt företag gene-
rerar till att skapa en bättre fram-
tidsutveckling för oss alla – världen 
behöver dig.

• Till dig som gör uppoffringar när det 
gäller egen livsstil för att du värnar 
om att jorden ska vara en vacker och 
beboelig planet även om några gene-
rationer – världen behöver dig.

• Till dig som dagligen ägnar tid och 
kraft åt dina eller andras barn utan 
tanke på ersättning eller offentligt 
beröm – världen behöver dig.

• Till dig som sliter med att försöka 
vara den förändring du själv vill se i 
världen – världen behöver dig.

• Till dig som är generös och ser dina 
egna tillgångar som allas tillgångar  
– världen behöver dig.

• Till dig som engagerar dig politiskt 
för att du vill förändra världen, inte 
för att du tjänar på det själv – världen 
behöver dig.

• Till dig som väljer yrke, inte utifrån 
status eller hög lön utan för att du 
vill tjäna andra – världen behöver 
dig.

• Till dig som gav ditt liv för att vi 
skulle få liv – världen behöver dig.

Amen.

Emil Mattsson 
Direktor 

LOVSÅNG TILL OEGENNYTTAN
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”STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR”

PÅ LISAGÅRDEN STÅR 
UTVECKLING OCH 
KVALITET I FOKUS
Ett varmt, tryggt boende med engagerad och erfaren personal. Kan målet med socialt arbete sättas högre än 
så? För personalen på Lisagården är svaret ja. För att ytterligare stärka kvaliteten ett snäpp för dem som har 
sitt hem på boendet, har ett utvecklingsarbete satts igång. Ett av målen är att gemensamt formulera vilka 
metoder man faktiskt använder.

TEXT: ANNA-CARIN JANSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM



Det tar bara fem minuter att till fots ta sig från 
Vågmästarplatsen till Lisagården, boendet där 
Göteborgs Räddningsmission erbjuder hemlösa 
kvinnor i ett aktivt missbruk ett hem. Ute råder 
vinterkyla, blåsten viner och det är rått. Det är 
januari i Göteborg och alla vi som har ett hem att 
kalla vårt har det bättre än vi kan förstå.

Ett ombonat hem
Värmen inne på Lisagården kommer sig inte bara 
av att det här finns tak över huvudet, människor 
att tillgå, mat på bordet och påslagna element. 
Ambitionen hos personalen på Lisagården är att 
ständigt förbättra förutsättningarna för kvin-
norna som bor här – att skapa ett ombonat hem 
att landa i.
Kia Hansson, som arbetat på Lisagården sedan 
starten för snart tio år sedan, är väldigt klar över 
att det aldrig går att slå sig till ro när man arbe-
tar med människor. 
– Världen förändras, kvinnorna som kommer hit 
förändras – då måste vi som personal också vara 
beredda på att utvecklas. Och den nyfikenheten 
tycker jag verkligen finns hos personalgruppen 
på Lisagården, säger hon.
För egen del har Kia ett särskilt engagemang när 
det gäller boendemiljön. Målsättningen att skapa 
en ”hemlik” atmosfär, kommer inte bara av sig 
självt. Ny färg på väggarna, nya kuddar eller 
gardiner – eller kanske namn på kvinnliga före-
bilder på varje sovrumsdörr istället för som nu 
endast en siffra? Precis som i vilket levande hem 
som helst, finns det alltid att göra på Lisagården, 
påpekar Kia medan hon visar runt i de nyrenove-
rade delarna av huset.

Kvalitetssäkra verksamheten
– Vi vill ju väldigt gärna att Lisagården ska vara 
en plats där kvinnorna som kommer hit ska 
kunna sjunka ner, där de kan känna sig omhul-
dade och förhoppningsvis i relation med oss 

börja bygga på en ny plattform i livet. 
Förutom det kontinuerliga arbetet med att göra 
Lisagården till ett hemmalikt hem, påbörjade per-
sonalgruppen i höstas ett arbete som syftar till att 
kvalitetssäkra verksamheten – och om det finns 
behov; förbättra den. Samtliga medarbetare fick 
vid fem utbildningstillfällen ta del av en metod-
utveckling som Famna, riksorganisationen för 
idéburen vård och social omsorg utan vinstsyfte, 
erbjuder sina medlemmar. Metoden heter ”Stän-
diga förbättringar” och går ut på att inom ett 
tydligt avgränsat område ta fram konkreta och 
handfasta metoder som bit för bit kan förbättra 
den verksamhet man bedriver. 

Identifiera och mäta
Två viktiga delar i Famnas koncept handlar 
om att formulera det man gör och att skapa 
förutsättningar för att följa upp det arbete som 
bedrivs. Det handlar om att identifiera och mäta, 
förklarar Gunnar Larsson, Kias kollega som har 
arbetat på Lisagården sedan 2008.
– Till skillnad från annat behandlingsarbete har 
hemlöshetsarbetet fram tills nu inte teoretiserats 
nästan alls. Det finns en massa tyst kunskap, 
praktisk klokhet och godhet, men väldigt lite av 
nedskrivna metoder, säger Gunnar.
Medmänsklighet, värme och engagemang. Det är 
exempel på självklara utgångspunkter för dem på 
Räddningsmissionen som arbetar med hemlösa 
människor. Men hur går ett lyckosamt hemlös-
hetsarbete egentligen till? Hur kan man följa upp 
det som görs – och hur säkras möjligheten att 
utveckla nya metoder?

Hur kan man följa upp det som 
görs – och hur säkras möjlighe-
ten att utveckla nya metoder?
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– Förändringskonceptet som Famna lär ut hand-
lar om att genom små, avgränsade förändringar 
på sikt få till stora förbättringar. Man fokuserar 
först på ett område, sedan ett annat och därefter 
ytterligare ett, förklarar Gunnar och berättar att 
Lisagårdens medarbetare fick hjälp med att ringa 
in ett gemensamt problemområde att utgå ifrån. 

När man måste avvisa någon
– Vi blev uppmanade att gärna ta ett problem-
område som utmanade oss särskilt mycket. Och 
här var vi modiga tycker jag när vi bestämde 
oss för något som verkligen kommer oss under 
huden, det som säkert är de flestas mardröm. 
Frågan om hur det går till när vi inte klarar att 
erbjuda en kvinna som är hemlös ett hem. Då 
vi av akuta skäl är tvingade att avvisa någon av 
dem som bor här.  För det är ju så, ytterst är vi 
ju tvungna att ta ansvar för helheten. Se till att 
det är tryggt för alla som bor här, säger Kia och 
fortsätter efter att ha tystnat en kort sekund.
– Det är nog det värsta… när en situation blir 
ohållbar och vi måste skriva ut någon. Vi ville 
lyfta frågan om vi på något vis kunde hitta ett 
bra – eller bättre sätt att skriva ut någon på. Kan-
ske jobba förebyggande på något vis…
För att börja bena i detta svåra fick personal-
gruppen ett helt frågebatteri att utgå ifrån. Allt 
från att tillsammans formulera vilka värden orga-
nisationen man arbetar för står för, till att reda 
ut hur gapet mellan föresatserna och verkligheten 
ser ut.

– Vi fick också identifiera olika variabler, som till 
exempelvis moment som brukar föregå en avvis-
ning, fortsätter Gunnar.
– Vad är det av det här vi kan följa upp och even-
tuellt förändra? Går det till exempel att på ett 
bättre sätt stötta en kollega som uttryckt rädsla 
inför vissa situationer? Går det att förebygga en 
stundande avvisning med goda möten? Och vad 
menar vi i så fall med goda möten?

En bit på vägen
Just när det gäller handhavandet av akuta 
utskrivningar av personer som bor på Lisagår-
den, har personalgruppen kommit en bit på 
vägen, tycker både Kia och Gunnar. Man har 
exempelvis kunnat jobba med bättre kollegialt 
stöd och medvetet verkat för fler och rikare 
möten med de boende.
Arbetssättet har gett mersmak. Det personalgrup-
pen nu hoppas på är att en gång per månad få till 
stånd ett så kallat metodforum, där de tillsam-
mans kan jobba fram en metodhandbok. 
– Det blir ett tillfälle att sätta ord på den tysta 
kunskap som det finns så mycket av här på Lisa-
gården och på så vis tydliggöra vad vi faktiskt 
gör. Om vi tillsammans tar fram en gemensam 
kompass, blir det såklart lättare för var och en 
att ta ut en riktning, konstaterar Gunnar.
– Dessutom har det här arbetet redan tillfört ny 
energi till arbetsgruppen, tillägger Kia. 
.......

KIA HANSSON GUNNAR LARSSON



Nyligen upprepade socialdemokraten Stefan Stern att det endast var ”22 procent av de förvärvsarbe-
tande” som röstade på socialdemokraterna i valet 2010. I årets första riksdagsdebatt den 16 januari 
sa statsminister Fredrik Reinfeldt att ”vanligt folk har fått mer i plånboken”. Samtidigt visar statisti-
ken att många pensionärer samt alla sjukskrivna och arbetslösa har fått mindre pengar i plånboken.

Slutsatsen blir att den som inte arbetar vare sig är viktig som väljare eller tillhör kategorin vanligt 
folk. Med tanke på att antalet arbetslösa närmar sig 400 000, antalet sjukskrivna är 150 000 och 
att antalet pensionärer är fler än 1,5 miljoner personer är det en ansenlig mängd människor som inte 
riktigt ”räknas”. Och då har jag inget sagt om alla barn och ungdomar, högskolestuderande eller 
papperslösa migranter.

Ett samhälle består inte av dem som arbetar. Ett samhälle består av dem som tar ansvar för det. Med-
borgarskapet är tillhörigheten och rösträtten är ovillkorlig. I vårt samhälle skall man inte vara mindre 
värd för att man inte förvärvsarbetar eller tillhör dem som fått jobbskatteavdrag. En politik som ser 
vissa människor som bärare och andra som tärande kommer på sikt att underminera såväl demokrati 
som solidaritet.

För vad är solidaritet? Det är inte samma sak som välgörenhet. Visst är det en god sak att ge av sitt 
överflöd till den som har mindre. Goda gärningar är viktiga och centrala för ett gott samhället. Men 
solidaritet är att se sig själv i den andres ansikte. När jag hjälper den som är utan arbete, den som har 
funktionshinder eller är sjuk, den som är gammal och skröplig eller den som saknar mat för dagen då 
gör jag det för att vi är människor båda två. Om livet varit annorlunda hade det varit jag som saknat 
uppehållstillstånd, arbete eller tvingats be om hjälp med att komma på spårvagnen. Solidaritet är 
Kristi kärlek manifesterad genom mina handlingar. Jag hör aldrig Jesus tala om ”vanligt folk” eller 
särskilt sätta värde på dem som arbetar. Tvärtom envisas min Jesus med att besöka samhället utsatta, 
tulltjänstemän, prostituerade, änkor och svårt sjuka. För att inte tala om hans starka betoning av 
kvinnors röster och rättigheter.

Nej, Stefan Stern och Fredrik Reinfeldt, Jesus hade nog inte kvalat in vare sig som förvärvsarbetande 
eller vanligt folk.

Marie Demker

VANLIGT FOLK, 
OCH SÅ VI ANDRA.
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Detta är en mycket givande konferens för dig 
som är intresserad av att uppdatera dig kring 
kvinnors missbruk och hur vi bör arbeta för att 
fler inte hamnar i ett missbruk.
Studier har visat att missbrukande kvinnor är en 
mycket utsatt grupp i samhället och att våld är 
ett vanligt inslag i dessa kvinnors vardag.

TID och PLATS
Torsdagen den 11 april 2013
Kl 08.00–15.30
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan12
GÖTEBORG.

Anmäl dig senast den 2 april via e-post till: 
goran.bengtsson@helamanniskan.se
Uppge namn, adress, e-post, arbetsplats samt 
faktureringsadress.

Innehåll

• Missbrukande kvinnors utsatthet och konse-
kvenser av utsatthet.  
Ulla Beijer, forskare vid Karolinska Institutet.

• Hur bör vi arbeta för att fler kvinnor inte 
hamnar i alkoholmissbruk?  
Fredrik Spak, alkoholforskare och läkare, 
socialmedicin Göteborgs Universitet.

• ”Supa slåss åka radiobil - Hemlösa kvinnors 
erfarenhet av våld”  
Sofia Kuldius, Projektledare för boendeverk-
samhet, social resursförvaltningen, Göter-
borgs Stad.

• ”En livsberättelse”  
Lena Sjöstrand, Alkohol- och drogterapeut.

KONFERENS KRING 
KVINNORS MISSBRUK

I början av februari hölls Räddningsmissionens första ”Soppmässa”. 
Temat för mässan var ”Somliga går med trasiga skor”.

Vi planerar att ha en soppmässa varje månad och nästa gång hålls en 
mässa fredagen den 5 april.

Man träffas för enkel sång, betraktelse och ljuständning. Vi firar mässa 
och i nattvarden delar vi bröd och alkoholfritt vin tillsammans. 
Vi avslutar med gemensam sopplunch.

Tid: Fredag 5 april kl 12:15 - 13:15
Plats: Betlehemskyrkans kapell - ingång från Vasagatan 28

Välkommen!

VÄLKOMMEN PÅ SOPPMÄSSA
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Torsdagen den 23 maj kl. 18:00 är alla varmt välkomna till Mimers 
Hus i Kungälv.

Då är det åter vernissage för utställningen ”Konst utan ramar”. 
Konstnärerna är personer i Räddningsmissionens boenden, allt 
från psykiatriboenden till Lisagården, för hemlösa kvinnor.

Konst Utan Ramar är ett projekt under ledning av kurator Ulf 
Kihlander och ett led i att fokusera på och stärka det friska hos 
människor.

Utställningen invigs med en  
konsert med bland andra  
Caroline Wennergren och  

rockbandet ”Mission Possible”

Fritt inträde, men en gåva till vårt hemlöshetsarbete är varmt 
välkommen!

I samarbete med Mimers Hus och Medborgarskolan i Kungälv.

Vid vernissagen visar och säljer vi även bilderna från fotoprojek-
tet ”En annan bild av Göteborg”.

Inbjudande och trevliga konferenslokaler i lantlig miljö, endast 
några hundra meter från havet. Ni kan välja att förlägga ert möte 
i prästgårdens huvudbyggnad, eller i vårt nyrenoverade pittoreska 
”Äppelhuset”. Självklart kan man även boka båda lokalerna till 
samma konferens! Det finns även fina grupprum att tillgå. 

Överskottet från hyra och avgifter går direkt till vårt sociala 
arbete bland utsatta människor i Göteborg. Därför är konferens-
anläggningen på Björlanda Prästgård en viktig del i vårt CSR-
arbete. Ekologiskt fika och lunch tillagas i vårt eget kök.

För mer information gå in på hemsidan:  
www.raddningsmissionen.se/konferens, eller ring till  
Henrik Orrbeck, företagssamarbeten, på 0739-014199.

BOKA EN DAGKONFERENS 
PÅ HÄRLIGA BJÖRLANDA 
PRÄSTGÅRD!

KONST UTAN RAMAR
VISAS I KUNGÄLV
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BEHANDLING OCH DROG-
FRIHET ÄR GRUNDEN TILL  
VARAKTIG FÖRÄNDRING 
Problemen försvinner inte med en egen lägenhetsnyckel. Vård och stöd är fortfarande avgörande för att 
skapa en hållbar livssituation. I dag satsar socialtjänsten alltför lite på behandling som leder till varaktig 
förändring.

TEXT: ANNA-KARIN THELIN FOTO: KATJA RAGNSTAM

ROBERT JOHANSSON ANN STANISLAUSANNICA ARVIDSSON



Det menar fältassistenten Robert Johansson och hans 
kollega Annica Arvidsson på Göteborgs Räddnings-
mission.
– ”Boende som grund” börjar i fel ände, säger de.
Båda jobbar med människor som sover mer ute än 
inne. Människor vars vardag innehåller droger, psy-
kisk och fysisk ohälsa, våld och ibland kriminalitet. 
Människor som fastnat i socialt utanförskap och som 
har svårt att se en väg därifrån. Räddningsmissionens 
fältassistenter försöker visa på den vägen.

Haveri i livet
I sitt uppsökande arbete möter de många av Göte-
borgs omkring 400 hemlösa.
– Det de har gemensamt är att de råkat ut för något 
slags haveri i livet. Det kan vara sjukdom, en skils-
mässa, ekonomiska problem eller demens, säger 
Annica Arvidsson.
Haveriet leder till fler problem. Ofta kommer miss-
bruk in i bilden och efter en tid är den egna bostaden 
ett minne blott. 
– 40 personer sover utomhus varje natt i Göteborg, 
året om. Det är inte samma personer, men det är alltid 
omkring 40 stycken, säger Annica Arvidsson.

Olika politiska strategier
För att komma tillrätta med hemlösheten från poli-
tiskt håll finns olika strategier. Den traditionella utgår 
från en boendetrappa där drogfrihet och skötsamhet 
ställs som krav innan nästa steg på vägen mot ett eget 
boende kan tas.
Modellen är lika beprövad som kritiserad: statistik 
från 2011 visar att omkring 1 av 20 når hela vägen 
upp till ett förstahandskontrakt.
En annan strategi är importerad från USA och kallas 
“housing first”. Den går ut på att den hemlöse först 
och främst får ett förstahandskontrakt, i ett vanligt 
bostadsområde och utan särskilda krav. Grundtanken 
är att det inte går att ta itu med andra problem förrän 
man har ett tryggt boende.

Segregerade områden 
Modellen har visat sig framgångsrik på platser där den 
prövats i full skala och Göteborg är en av de kommu-
ner som tagit efter konceptet.
– Fast inte fullt ut. I “Boende som grund”, som det 
kallas här, handlar det inte om insprängda lägenheter 
utan om segregerade områden med barackliknande 
hus. Inte heller erbjuds alla hemlösa lägenhet utan 
det är bara ett fåtal som handplockas, säger Robert 
Johansson, som inte gör någon hemlighet av att han 
inte är någon anhängare av modellen.
Hans främsta invändning mot “bostad först”-idén är 
att den börjar i vad han anser vara fel ände.
– Det finns en anledning till att människor är bostads-
lösa. Först och främst gäller det att ta bort den anled-
ningen. Han gör sig inga illusioner om en missbruka-
res prioriteter, han har varit där själv:
– Om man söp bort hyran sist, varför skulle det bli 
annorlunda den här gången?

Efterlyser hjälp och stöd
Annica Arvidsson har också svårt att se logiken i att 
erbjuda en bostad först. 
– Hur ska någon klara av att sluta missbruka själv, 
ensam i en lägenhet?
De båda efterlyser i stället större fokus på hjälp, stöd 
och behandling. Missbruket, och att få det under kon-
troll, borde vara högsta prioritet.
– Först och främst måste man ge de här personerna 
förutsättningar för att förändra sina liv. Det finns 
droger överallt i deras närmiljö, deras vänkrets består 
av andra missbrukare – hur ska man komma loss då? 
frågar sig Robert Johansson.
Samtidigt berättar han och Annica Arvidsson att det 
var tre år sedan sist som de följde med någon till 
ett behandlingshem. De upplever att socialtjänsten 
numera satsar på bostäder – och i princip bara bostä-
der. Avtal med behandlingshem och stödenheter sägs 
upp och människor placeras i lägenheter lite ”vind för 
våg”.

Ingen hemkänsla
– Visst är det bra med bostad, men många vet inte hur 
de ska hantera den situationen, de har ingen bild av 
hur man lever ett normalt liv, säger Robert Johansson.
Fältassistenterna möter inte sällan missbrukare som 
trots egen lägenhet sitter nätterna igenom på cen-
tralstationen eller någon annan plats där det finns 
sällskap.
– De står inte ut med att vara ensamma med sina tan-
kar och problem, säger Annica Arvidsson.

Krav är nödvändiga
Hon berättar också om en del fall där före detta hem-
lösa blivit av med förstahandskontrakt eftersom de 
varit sena med hyran några gånger. Robert Johansson 
ser rött när han påminns om det.
– Här sätts människor som sovit utomhus i egna 
lägenheter och så förväntar man sig att allt ska fung-
era direkt. De får inte tillräckligt med stöd. De borde 
få en god man!
Hand i hand med stöd kommer krav. ”Bostad som 
grund” bygger på frivillighet att delta i till exempel 
drogbehandling, men det ger Robert Johansson inte 
mycket för.
– Krav är nödvändiga. Utan dem finns ingen motiva-
tion att sluta missbruka. Jag skulle aldrig blivit nykter 
och drogfri om jag inte haft krav på mig att sluta, det 
låg helt enkelt inte i mitt intresse.
.......
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Det var tre år sedan sist som 
de följde med någon till ett 
behandlingshem. De efterlyser 
större fokus på hjälp, stöd och 
behandling.
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S O L R O S E N  P Å  T U R N É  
MUSIK SOM BERÖR 
OCH VÄCKER FRÅGOR

Hur är det att vara barn med en förälder i fängelse? Hur är det för den inlåsta föräldern? Eller för den förälder 
som är på utsidan? Tunga frågor, svåra att närma sig. Nu åker Stefan Andersson och Silversystrar på turné 
med texter och musik som handlar om just detta.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: KATJA RAGNSTAM



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / SOLROSEN PÅ TURNÉ I   13

– Tänk att få komma till en skola och ta upp ett 
tema som kanske berör någon eller några elever, 
något som man kanske också håller hemligt för 
att det är så jobbigt. 
Orden kommer från Miah Jarnevi, som till-
sammans med Ulrika Broberg utgör soul- och 
hiphopduon Silversystrar. Vi träffar dem på Kafé 
Kosmos i Göteborg en eftermiddag efter Miahs 
lektioner på Pedagogen ett stenkast bort, där 
hon pluggar till lärare. Ulrika är också utbildad 
lärare i psykologi och svenska, och båda tjejerna 
kombinerar musiken med annat. Men lusten att 
förmedla något, precis som i lärarrollen, är lika 
stark i deras musikutövande. Förmedla värme, 
hopp, kraft. 

Uttrycka något viktigt
– När vi var med i skivprojektet ”Sånger från in- 
och utsidan”, blev det extra tydligt hur man kan 
använda musiken för att uttrycka något viktigt, 
berättar Ulrika. 
”Sånger från in- och utsidan” drogs igång av 
Räddningsmissionens verksamhet Solrosen, som 
samlat barns och föräldrars texter om livet med 
en frihetsberövad familjemedlem, och resulterade 
i flera skivor och föreställningar. 
Medverkade på skivan gjorde bland andra 
Silversystrar, Stefan Andersson, Shirley Clamp 
och Magnus Carlsson. Nu ska Silversystrar ut på 
turné till olika skolor i Västsverige, tillsammans 
med Stefan Andersson och några musiker. Både 
Miah och Ulrika är så taggade att de knappt kan 
bärga sig.
– Detta känns så otroligt viktigt! Vi vill bidra till 
att ge folk en tankeställare. En mamma i fängelse 
är inte nödvändigtvis en dålig mamma. Och bara 
för att man gjort något dumt betyder det inte att 
man är en dålig människa, säger Miah. 

Olika perspektiv
Men skuld och skam är starka känslor i de här 
sammanhangen, och låser in saknaden och smär-
tan inombords istället. I texterna får både bar-
nens och föräldrarnas perspektiv komma fram. 
– Vi tycker det ska bli fantastiskt att få sjunga 
om det här, att vår musik kan få beröra på ett 
känslomässigt sätt. Att få nyansera bilden av en 
människa i fängelse, säger Ulrika, som också 
berättar att Silversystrar både kommer att köra 
låtar från Solrosens skiva, men också egna låtar 
som passar i sammanhanget. 
– Som vår egen låt ”Andas”, som handlar om 
hur man går igenom svåra saker, men att man 
tillsammans med andra och deras erfarenheter 
blir starkare. 

Studieförbundet Sensus, som tillsammans med 
Kultur i Väst också står bakom turnén, har arbe-
tat fram ett pedagogiskt material som lärare kan 
använda inför och efter framträdandet i skolan, 
för att diskutera de här frågorna med eleverna. 
Att dra fram trollen i ljuset, så att de spricker. 
För här ryms känslor som även berör andra 
situationer. Som att ha föräldrar som skilt sig, 
eller att man förlorat en anhörig på annat sätt. 

Gemensamma känslor
– Det finns gemensamma känslor 
i de här situationerna, även om 
skuld och skam är en extra stark 
faktor för de barn som har en 
förälder i fängelse, konstaterar 
Line Fuchs, som är verksamhets-
ansvarig för Solrosen, och även 
medverkar på turnén. 
Solrosens arbete är en delikat 
balans, menar Line Fuchs.
Å ena sidan jobbar man hårt med 
att få barnen att förstå att de 
absolut inte är skyldiga till föräld-
rarnas handlingar. Å andra sidan 
måste man också jobba med att 
inte skuldbelägga föräldern ytterligare, eftersom 
att de redan bär på så mycket skuld och skam. 
– Därför är också den här turnén så viktig, jag 
tror den kommer att väcka mycket funderingar 
kring det här om en människa i fängelse samti-
digt kan vara en bra förälder som vill sitt barns 
bästa.

Musiken som verktyg
På Solrosen använder man ofta musik och skri-
vande som verktyg att bearbeta barnens upple-
velser, och Line Fuchs menar att det är otroligt 
effektivt:
– Man får distans till sin situation, samtidigt som 
man kan få känna en lust och glädje i att skriva 
eller sjunga. Det stärker självförtroendet.
Turnén, som har premiär den 4 mars, består 
främst av sång och musik, men också någon 
form av agerande, samtidigt som Line Fuchs 
binder samman alla framträdanden genom att 
berätta om Solrosens arbete. Under två veckor 
ska åtta till tio föreställningar hinnas med, lik-
som ett par framträdanden på kvinnoanstalten 
Sagsjön.
– Vår stora förhoppning är att detta ska kunna 
bli en nationell turné, och på så vis få igång ett 
stort och viktigt samtal om de här familjernas 
situation.
.......

LINE FUCHS
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BLI MÅNADSGIVARE!
Du som regelbundet stödjer Räddningsmissionens 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 månadsgivare gå in på vår 
hemsida: 
www.raddningsmissionen.se/stod-vart-arbete
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

Köp vårt vackra 
silversmycke till 
stöd för Solrosen
Silversmed Carina Fransson (Cafra Design) har skapat detta hals-
band i äkta silver.
Blommorna symboliserar barnen som växer till och utvecklas i en 
god miljö och virveln är den positiva atmosfären som omsluter 
blommorna.

”Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.”

Smycket är 3,5 x 4 cm i äkta sterlingsilver
Levereras med 46 cm svart läderrem och lås. 
Presentask ingår. 
Pris 650 kr (varav 250 kr går till Räddningsmissionens arbete 
bland utsatta barn.)

Köp halsbandet i vår webbshop på www.raddningsmissionen.se
Eller beställ via e-post på info@raddningsmissionen.se

Wywallet för SMS-gåvor
För att kunna ge en SMS-gåva måste du från och med den 1 
februari vara ansluten till betaltjänsten Wywallet. 

Du registrerar dig enklast genom att SMS:a WW till 717 98. Det 
innebär att du därefter får dina SMS köp på mobilfakturan som 
tidigare. Du kan också registrera dig och ladda ner Wywallet appen.

För mer information gå till www.wywallet.se eller läs mer på vår 
hemsida www.raddningsmissionen.se.

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



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION / VÅRA FÖRETAGSVÄNNER  I   15

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
Blennermarks Lastbilar, Trollhättan
Bo Lönn & partner
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Camoni
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
Floda Glasmästeri
Fotograf Ulrika Olsson
Fotograf Åsa Dahlgren
Freeport, Kungsbacka

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå
Greencarrier
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
Lions Gothia
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Magasin Friend of brands AB
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Mr Bygg AB, Göteborg

N
NFS
Nobel Biocare
Nordsjöfisk
Norkonsult

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
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
Stendahls
Svenska Mässan, Göteborg
Swedia Shipping, Donsö

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

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

Y
Yngves Livs, Donsö

Å
Åkes Hönökaka, Torslanda

Ö
Öijared Golf



GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en idéburen  

organisation som arbetar med socialt arbete på kris-

ten grund. Organisationens uppdrag är att uppmärk-

samma 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
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ÖPPEN FÖRSKOLA 
FÖR ROMSKA BARN
Den 16 april öppnar Göteborgs Räddningsmission en öppen förskola för romska barn med förälder 
från annat EU-land.
 
Det är svårt att hitta långsiktiga lösningar för hemlösa romer i Göteborg. Den enda möjligheten 
för dem att få stanna i Sverige är att de får ett fast jobb, vilket har visat sig vara väldigt svårt för de 
flesta. 
Vi vill ändå att barn – oavsett medborgarskap och nationalitet – ska ha det så bra som möjligt under 
vistelsen i Göteborg. Den mest verksamma åtgärd vi kan göra just nu är att öppna en öppen förskola 
för barn upp till sex år där även deras föräldrar ges möjlighet att delta.
 
Det finns ett stort behov av en daglig trygg miljö för barn till hemlösa romer. Men, de vuxna vågar 
inte lämna ifrån sig barnen av rädsla för att de ska bli omhändertagna.
Därför öppnar vi en dagverksamhet där föräldrar och barn kan få finnas under samma tak och ha 
möjlighet att göra olika saker.
 
Barnen behöver en trygg plats att vara på, stimulans och människor som ser och bejakar deras 
grundläggande behov. Mat, lek, språkutveckling, hälsa, skapande, sömn, sammanhang och en struk-
tur för dagen. 
Föräldrarna ska kunna få utbildning i grundläggande svenska. Vi räknar 
också med att kunna erbjuda de vuxna möjligheter att tillverka pro-
dukter som de eventuellt skulle kunna sälja för att inte behöva tigga.
 
Verksamheten kommer att finnas i Matteuskyrkan och är ett 
samarbete mellan Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs kom-
mun, Matteuskyrkan, Saronkyrkan och Fiskebäcks  
Missionskyrka.
Kommunen bekostar till största delen projektet och Räddnings-
missionen är projektägare.
Om projektet slår väl ut hoppas vi att det övergår i en ordinarie 
verksamhet 2014.
 
Invigning 16 april kl 15:00
Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17 Göteborg




