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När jag skriver det här har någon – 
förmodligen syriska regeringstrupper 
– utsatt befolkningen i en förstad till 
Damaskus för en attack med kemiska 
stridsmedel. Hundratals, kanske tusen-
tals personer dog, av dem många kvin-
nor och barn. Och jag ser dessa makabra 
tv-bilder på krampande barn på väg att 
tyna bort. T-shirtarna de bär ser ut som 
de tröjor som finns hemma i mina barns 
garderober. Nu ligger de där i gränslan-
det mellan liv och död. Och bilderna 
lämnar ingen oberörd. Jag stänger av 
tv:n, det blir för mycket. Hur är det 
möjligt? Hur kan en människa drivas så 
långt att man är beredd att ta livet av 
hundratals barn? Hur kan man tro att 
man handlar i det godas tjänst genom att 
utföra sådan uppenbar djävulskap?

Barn är vår framtid. Barn är alltid 
oskyldiga. Ändå faller de ständigt offer 
för vuxnas okunskap, egoism och grym-
heter.
Också i Sverige drabbas barn, om än inte 
på samma sätt. UNICEF kritiserar Sve-
rige för att man inte ser till barns bästa i 
praxis kring exempelvis vårdnadstvister, 
utredningar inom socialtjänsten och i 
asylärenden. Det är lätt att prata om 
barnens bästa. Ändå brister det ofta så 
uppenbart.

Även strukturer kan slå hårt emot 
barnen. Så gott som alla, även forskare 
och politiker, är överens om att tidiga 
och kraftfulla insatser riktade mot barn 
och unga i riskzon är väldigt fram-
gångsrikt. Ju tidigare insatserna sätts in, 
desto mindre risk för ett framtida liv i 
utanförskap, kriminalitet och missbruk. 
Därför är dessa förebyggande insatser 
så viktiga både för enskilda individer 
och för samhällsekonomin i stort. Ändå 

är det nästan alltid dessa förebyggande 
verksamheter som får stryka på foten 
i spartider. Alla vet att det inte är så vi 
borde göra. Ändå gör vi det. Om och om 
igen. Och barnen drabbas. 

Jesus talade också om barn. Sade att vi 
måste bli som barn för att komma in 
i Guds rike. När min sexåriga dotter 
med stolthet visar upp sin samling av 
krabbklor hon samlar på tror jag att jag 
förstår vad han menade Jesus. Oförställd 
glädje. Förbehållslös tillit. Uppriktighet 
och spontanitet. Vi har mycket att lära 
av barn, vi som tror att vi klarar oss bäst 
själva. Vi som så lätt faller in i ältande 
och har så svårt att ta dagen som den 
kommer. 

Många av oss har resurser som vi kan 
dela med oss av, både tid och pengar. Du 
glömmer väl inte att just det du har kan 
förändra utsatta barns liv både i vår stad 
och runt om i världen? Vårt Solrosen-
arbete med barn i Göteborgsområdet 
som har en förälder i fängelse skulle inte 
klara sig en dag om inte privata gåvogi-
vare månad efter månad skänkte av sina 
resurser till verksamheten. Detta arbete 
är så viktigt – genom det kan vi få vara 
med och upprätta barns och familjers liv. 
Så tänk gärna på Solrosen nästa gång du 
betalar dina räkningar. 
Barnen är världens hopp. När du ger 
generöst av dina resurser till Göteborgs 
och världens barn förändrar du inte bara 
enskilda barns liv. Du är med och bygger 
framtid. 

Emil Mattsson 
Direktor 

BARNEN
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Dömd till fängelse och småbarnsmamma 

Det är inte bara den gångna sommarens stän-
diga sol som fyllt på med energi och tillförsikt i 
Linnéas familj. 4-åriga sonen Malte och 2-åriga 
dottern Isabell har ögon som skiner i kapp när 
de tittar på mamma Linnéa och pappa Daniel. 
Familjen är samlad och det går inte ta miste på 
barnens glädje.

Tillbaka hos familjen
I början av juni, efter att ha suttit på Sagsjöan-
stalten i nästan ett och ett halvt år, fick Linnéa 
lämna fängelset för att med en fotboja på sig åter 
komma hem till familjen och det lilla radhuset. 
– Häromdagen fick jag dessutom beskedet att jag 
slapp fotbojan. Så nu jagar jag frivården för att 
få besked om hur det blir med övervakning. Få 
veta om jag är fri helt och hållet, säger Linnéa.
När Linnéa kom till Sagsjön januari 2012 för 
att påbörja sitt straff, var det första gången i sitt 
liv hon befann sig innanför en fängelsebyggnad. 
Uppvuxen i en av Göteborgs kranskommuner, 
med en gymnasieutbildning, hyfsade betyg och 
erfarenhet av att ha jobbat i butik, är det ganska 
enkelt för henne att beskriva sig som en ”vanlig” 
tjej på 34 år.
Förutom att hon 2004 hamnade i ”svårigheter” 
som hon löste på ”fel sätt”…
– Hade jag tänkt efter, hade jag idag gjort på ett 
annat sätt. Men det blev istället många fel och till 
slut blev det som en snöboll som sattes i rull-
ning…

Dömdes till fängelse
2009, då Linnéa och Daniel väntade Malte, blev 
hennes brott upptäckt och 2010 dömdes Linnéa 
till 2 år och 8 månaders fängelse för förskingring 
och skattebrott. Malte hade hunnit fylla två år 
då straffet skulle börja verkställas. Han hade då 
hunnit bli storebror.
– Isabell som var bebis följde med mig och bodde 
på Sagsjön. Men för att få ha med barn krävs 

det att socialtjänsten tillstyrker och när det gäller 
Malte var de och vi överens om att det var bäst 
för honom att bo hemma med Daniel… 
Linneá tystnar. Det är den del av hennes berät-
telse som handlar om barnen som är den tuffaste 
för henne.
– Det gjorde verkligen jätteont… Malte var så 
liten. Jag kunde inte prata med honom, inte för-
klara för honom. Det vi märkte hans reaktion på, 
var att han slutade att äta när jag försvann och 
att han kom av sig med talet. 
– Bara för någon natt sedan drömde han en ny 
mardröm om att jag försvann…

Ingen bra miljö för en bebis
Inne på Sagsjön hade Linnéa med sig lilla Isabell. 
Med de svårigheter det innebär att vistas med en 
bebis i en miljö som både fysiskt och innehållsligt 
är utformad efter vuxna. Som föräldraledig fick 
Linnéa inte delta i några program tillsammans 
med de andra kvinnorna, utan hon och Isabell 
var väldigt mycket hänvisade till varandra.
– Ta bara en sådan sak som att duscha. På grund 
av att försäkringarna inte gällde, kunde jag 
inte be personalen passa henne medan jag var i 
duschen – utan jag fick be någon av de intagna 
som jag hade förtroende för att titta till henne 
om de hade möjlighet.
Hon kunde märka att närvaron av barn väckte 
känslor – både bland de intagna och i personal-
gruppen. 
– Det var lite som att ha 20 svärmödrar runt 
sig… Många hade synpunkter på hur jag skötte 
mitt barn. En del hade det också väldigt jobbigt 
med sin egen saknad efter sina barn.

Finns mycket att förbättra
På grund av att Isabell var så liten, var hennes 
behov av lekutrymmen och leksaker begränsad. 
Men när det gäller de lite större barnen som 
kommer på besök finns det förbättringar att 

Barn och fängelse brukar sällan kopplas samman. På samma sätt är det med kriminalitet och föräldraskap.
– Det finns så många indelningar i olika fack. Sitter man i fängelse, sitter man liksom bara i fängelse. Men 
man kan ju faktiskt både ha begått ett brott och vara en engagerad förälder, säger Linnéa. 
När hon började avtjäna sitt straff på Sagsjön var hennes dotter ett halvt år och sonen drygt två.

TEXT: ANNA-CARIN JANSSON  FOTO: KATJA RAGNSTAM
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ATT VARA SKILD FRÅN 
SITT BARN VAR DET 
TUFFASTE STRAFFET
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I höst startar vi en predikoserie i Sävedalens Missionskyrka med temat ”Älska Gud”. Hur älskar man 
Gud? När vi talar om kärlek är det kopplat till känslor. Vi blir kära, vi slutar att vara kära. Är kär-
leken till Gud en känsla? Innebär Jesu ord ”Du skall älska Herren din Gud”, att gå runt och känna 
känslor av kärlek till Gud? 

Kärleken till Gud är också en känsla, men när vi likställer den känslan med att vara en mogen kristen 
– vad händer när vi inte känner så mycket för Gud och tron? Tron blir likt en bergochdalbana med 
toppar och dalar och man blir till slut uppgiven och reserverad. 

I femte moseboken tio och arton kan man läsa: (Gud) som ger den faderlöse och änkan deras rätt och 
som älskar invandraren och ger honom mat och kläder. 

Den faderlöse och änkan var de mest utsatta människorna i samhället. Och invandraren var den av 
icke-judisk härkomst. Vi läser att Gud älskar invandraren och ger invandraren mat och kläder. Tänk 
om det i stället skulle stå: ”Gud älskar invandraren och känner starka känslor för honom”. Det är 
knappast till någon hjälp. Kärlek är inte bara en handling, men kärlek innefattar alltid givande.

Vår kärlek till Gud visar sig först och främst i hur vi bemöter andra människors behov. Och det är 
ofta en obekväm kärlek. Jag tänker på arbetet i Bergsjöns kyrka. Jag tänker på hur konkret man 
visar på Jesu budskap genom att ge människor omsorg, mat, och kläder. Det är ofta ett obekvämt 
och oglamouröst arbete. Men, sällan har tron känts så nära och verklig som när jag firar gudstjänst i 
Bergsjöns kyrka.   

I dag talar vi ofta om att kyrkan behöver vara relevant för en ny tid. Och så försöker vi hitta de rätta 
uttrycken på olika sätt. Det må vara hänt. Men, verklig relevans upplever vi nog först när vi låter Gud 
skapa en stark drivkraft i oss att betjäna människor i handling och ord. Och det sker genom att vi 
ber. Bönen ger motivation att möta människor. Bönen ger vishet att urskilja hur vi kan bemöta varje 
unik människa med Jesu budskap i handling och ord. 

Bön, handling och ord. Så växer kärleken till Gud och andra människor.

Vi som är huvudmän för Göteborgs Räddningsmission går en spännande framtid till mötes. Vi behö-
ver inte uppfinna hjulet, utan vi kan finnas med i mitten av Räddningsmissionens arbete och se hur 
våra kyrkor genom bön, handling och ord blir relevanta i en ny tid. 

Robert Eriksson
Pastor och föreståndare i Sävedalens Missionskyrka

KÄRLEK ÄR EN HANDLING

Barn finns redan  idag på de svenska fängelserna. 
Däremot saknas i stor utsträckning ett barnper-
spektiv och ett systematiskt arbete runt dessa 
barn.

Det är utgångspunkterna för 
projektet ”Barn på anstalt” 
som Göteborgs Räddnings-
mission och Solrosen startat 
på Sagsjöns kvinnoanstalt.
– På Sagsjön har man en 
vana av att ta emot mammor 
med små barn. Dels finns 
det riktigt små barn som bor 
med sina mammor på anstal-
ten, dels finns det barn som 
kommer på besök. Det man 
saknat och som vi ska jobba 
med i projektet är att hitta en 
modell för ett systematiskt 
arbete på Sagsjön som utgår 
från barnets bästa, berättar 
Anna Ekberg, familjepeda-
gog och projektledare.
– Hur ska till exempel den 
fysiska miljön utformas 
– och hur ska man hitta 
lösningar så att barn som bor 
på anstalten får träffa andra 
barn? 

Nya metoder och utbildningar
Tillsammans med ytterligare en familjepedagog 
kommer Anna Ekberg, förutom att sammanställa 
checklistor, metoder och rutiner, även jobba med 
personalutbildningar och fundera på hur samar-
betet mellan kriminalvården och socialtjänsten 
kan utvecklas. Projektet som startade i februari, 
är tvåårigt och finansieras av Allmänna Arvsfon-
den.
2011 ändrades lagstiftningen runt barn på 
anstalt. Från att tillåta att barn upp till ett års 
ålder vistas med sin mamma på anstalt, blev det 
från och med då lättare även för något äldre 
barn. På Sagsjön söktes tidigare dispens för dessa 
barn.

Väcker starka känslor
– Barn som bor på anstalt väcker känslor. Både 
hos dem som inte tycker att barn ska finnas i den 
miljön och hos intagna som längtar efter sina 
egna barn, säger Anna Ekberg. 
Med även när det gäller barn som kommer som 
besökare till anstalten, är det oerhört viktigt att 
tänka utifrån ett barnperspektiv, understryker 
hon.
– Oavsett vad det gäller runt besöket, är det 
viktigt att bedömningarna görs utifrån barnets 
bästa.
.......

”BARN PÅ ANSTALT” ÄR ETT PROJEKT 
MED FOKUS BARNENS SITUATION

göra, menar Linnéa. Även på andra områden.
– Jag hade ju både ett barn med mig och ett 
utanför. Vill man till exempel ringa för att hålla 
kontakten med sitt barn därute får man köpa ett 
telefonkort. Men 100 markeringar kostar 100 
kronor och räcker bara i 58 minuter – och det 
är inte länge när man försöker ha ett vardagsliv 
ihop.
Både Linnéa och Daniel uppskattar att det för 
deras del gick att ordna så att Linnéa fick permis-
sioner och kunde vara hemma varannan helg och 
att de varannan hade tillgång till en besökslägen-
het på Sagsjön där familjen kunde vara tillsam-
mans.
– Mammor blir inte av med sitt föräldraskap 
bara för att de hamnar i fängelse, men det blir 
ofta pappor. Här är det en indelning i fack igen, 
säger Linnéa som gärna hade sett att det fanns 
föräldrafängelse. Där föräldrar oavsett kön 

kunde placeras med sina barn och där det fanns 
samlad erfarenhet av barn i fängelse.

Påverkat hela familjen
Daniel håller med. Linnéas fängelsevistelse har 
påverkat hela familjen. Men särskilt tufft har det 
varit för Malte, menar han.
– Vi hade till exempel möjlighet att komma på 
besök en vardagskväll i veckan. Men att åka ner 
för ett besök på tre timmar och sedan bryta upp 
och åka hem, blev för jobbigt för honom. Så vi 
slutade.
För egen del kämpade Daniel med att inte kunna 
vara nära sin nyfödda dotter.
– Det kunde ibland kännas lite som att det var upp 
till mig att ligga på för att träffa min dotter. Som 
om man inte förväntade sig att jag som pappa var 
engagerad.
.......

ANNA EKBERG

FOTO: AGNETA RIDDAR
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FULLSATT SEMINARIUM I ALMEDALEN

MISSION POSSIBLE PÅ KULTURKALASET

Göteborgs Räddningsmission anordnade ett seminarium 
under politikerveckan i Almedalen. Under rubriken ”En 
enkel till Sverige – all excluded” debatterades romernas 
situation i Sverige och Europa.

Var kommer alla tiggare ifrån? Och hur ska de behand-
las? Kyrkor och organisationer gör vad de kan för att 
hjälpa. Räcker de till? Och vad säger EU och svenska 
politiker.

En av de medverkande i panelen var Sveriges EU-
kommissionär Cecilia Malmström. Övriga deltagare var 
Aaron Israelsson – chefredaktör för gatutidningen Fak-
tum, Ulrika Falk – ansvarig för Göteborgs Räddnings-
missions arbete med romer, Daniel Råsberg – missionär 
i Evangeliska frikyrkan arbete i Serbien och Eva Solberg 
– ordförande för Moderatkvinnorna i Stockholms stad.

Paneldebatten arrangerades i samarbete med tidningen 
Dagen och Frälsningsarmén i deras serie ”G som i 
Gud”. Seminariet väckte stor uppmärksamhet och var 
fullsatt.

Vårt eget rockband ”Mission Possible” körde flera spelningar under Kulturkalaset i augusti. Göteborgs 
Räddningsmission fanns också med på kalaset vid Gothia Towers, där vi sålde våra egenproducerade 
produkter från Björlanda Prästgård och ekobutiken LIME. Allt överskott gick till vårt sociala arbete.

FRÅN Ö TILL Ö PÅ BJÖRLANDA

HÄRLIGA SOMMARLÄGER

Konstnärsgruppen ”Ögruppen” har haft en utställning 
under augusti september på Björlanda Prästgård.
Utställningen är gjord till konstnären Stig Anderssons 
minne och alla intäkter av försäljningen går oavkortat 
till Göteborgs Räddningsmission och vårt sociala arbete.
Utställningen pågår till 22 september.

Ögruppen är en informell grupp bildskapare med vitt 
skilda uttryckssätt. Gemensamma nämnare är lusten att 
teckna och måla – och de årliga resorna till en ny Ö – 
någonstans i världen.

Nu har man format en utställning till Stig Anderssons 
minne, en konstnär som var med i Ögruppen sedan 
1992, men som tyvärr gick bort förra året.

Öppettider: Lörd, sönd 
13-16, tisd, onsd, fred 
11-16, torsd 11-19.

Adress:
Björlanda Prästgård 
Store Udds väg 10
Björlanda, Hisingen

Solrosen höll ett läger i Falkenberg för 55 barn och 
vuxna. Deltagarna var barn med en förälder i fängelse 
och deras familjer.
Man hade skapande aktivitet med en bildlärare, man 
grillade, badade, spelade badminton, fotboll, hade tips-
promenad och skattjakt för de mindre barnen. Famil-
jerna hade möjlighet att umgås tillsammans på en vacker 
plats på ett lättsamt vis.

Göteborgs Räddningsmission anordnade i år även ett 
mycket uppskattat läger på Solvikens lägergård för 
flyktingfamiljer i väntan på asyl och våra fältassistenter 
åkte i slutet av sommaren med deltagare till Björkö för 
sommarens läger för hemlösa.

En nyhet för i år var lägret ”Solklart!” Så här berättar 
Jenny Axebrink, en av ledarna på lägret:
”Vi är nyss hemkomna från läger på Odd Fellows gård 
på Orust. Under en vecka har vi fått förmånen att lära 
känna ett härligt gäng 11-12-åringar från Brandström-
ska skolan och det har varit fullt ös från morgon till 
kväll! Vi har badat med Emma Igelström, friidrottat 
med Patrik Sjöberg och Matias Ghansah, dansat med 
Annika Sjöö, pratat om vänskap och mobbing med 
BRIS och Friends, skapat på Nordiska Akvarellmuseet 
och lekt med vargar på Nordens Ark. Dessemellan har 
vi badat, hoppat studsmatta, ätit hembakta bullar och 
pratat om vad som är viktigt i livet. Vi hoppas och tror 
att barnen har fått med sig något gott inför skolstarten 
och det nya läsåret, det har i alla fall vi som var med 
som ledare.”
  
Lägret är en del av SOLKLART!, ett kunskapsprojekt 
som arbetar för barn och ungas delaktighet och gemen-
skap i samhället. Initiativtagare för projektet är: BRIS, 
Mikael Ljungbergs Minnesfond, Göteborgs Räddnings-
mission, Glädjeresan, Friends, Patrik Sjöberg 242, Emma 
Igelström, KFUM, Annika Sjöö.
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MELLANGATAN 21 VISBY

EN ENKEL TILL SVERIGE - ALL EXCLUDED

OM ROMERNAS SITUATION I SVERIGE OCH EUROPA

EN ENKEL TILL SVERIGE

EN ENKEL TILL SVERIGE

CECILIA MALMSTRÖM, kommissionär, Europeiska unionen. 

BAGIR KVIEK, styrelsemedlem, Romska kulturföreningen i Västra Sverige 

ULRIKA FALK, verksamhetssamordnare, Göteborgs Räddningsmission

EVA SOLBERG, ordförande, Moderatkvinnorna i Stockholms stad 

AARON ISRAELSSON, chefredaktör, Gatutidningen Faktum 

DANIEL RÅSBERG, missionär i Serbien, Evangeliska frikyrkan

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

ANDRA LÅNGGATAN 29, 3 TR

413 27 GÖTEBORG

031-712 12 00

INFO@RADDNINGSMISSIONEN.SE
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När livet slås i spillror

PÅ LISAGÅRDEN 
FICK CARINA 
EN NY CHANS
När Carinas sambo försökte strypa henne, fick dödsskräcken henne att äntligen lämna. Och hon, 
som aldrig varit arbetslös eller hemlös, hade plötsligt ingenting. Efter tre månader på Lisagården har 
hon byggt upp sitt självförtroende och tagit steget mot eget boende.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: KATJA RAGNSTAM
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Som att vända på en hand
Själv visste hon ju inte vart hon skulle ta vägen. Hur 
skulle det gå med hennes liv? Inga vänner hade hon 
i Göteborg längre, och hon ville absolut inte berätta 
för sina barn vad som hänt, och riskera att Tomas 
skulle söka upp dem. Efter ett par dagar skickade 
hennes socialsekreterare henne i en taxi till Lisagår-
den, och det var som att vända på en hand:
– För det första fick jag lugn och ro, en dörr att 
stänga om mig. Och personalen… den är helt fan-
tastisk! Vilken medmänsklighet! Jag kände verkligen 
att här är det ingen som dömer, utan du får en ny 
chans, ett förtroende. Lisagården blev min räddning.

Hjälp att komma vidare
Efter tre månader på Lisagården fick hon hjälp med 
att kontakta ReBo, som är ett stöd- och resurs-
boende för människor som hamnat utanför den 
ordinarie bostadsmarknaden av olika skäl. Carina 
fick en lägenhet i Kvillestan, och kunde flytta in i 
slutet av juli. Målet är sedan att hon ska få ett helt 
eget boende.
– Det känns underbart! Och så går jag på samtal på 
Respons alkoholrådgivning, hos en jättebra person. 
Hon, liksom personalen på Lisagården, har fått mig 
att inse att jag måste sluta finnas till hands för alla 
andra människor hela tiden, utan också börja värna 
om mig själv.

För det är hennes gränslösa omhändertagande som 
ställt till det för henne, berättar hon. Parat med ett 
drag av äventyrslusta och risktagande, som ständigt 
gjorde att hon fastnade i relationer med män som 
drevs av kontrollbehov och svartsjuka i varierande 
grad. 

Tog alltför stort ansvar
Carina hade i och för sig en ganska okej uppväxt 
med mamma, pappa och syster, men hennes mamma 
var psykiskt sjuk och Carina lärde sig tidigt att ta 
ansvar för henne för att inte oroa resten av familjen. 
Som vuxen fortsatte hon med samma mönster - 
stötta och ta hand om alla andra, för att slippa ta itu 
med sin egen trasighet. 
– När jag kom till Lisagården satte jag genast igång 
med att putsa, feja och köra folk till Arbetsförmed-
lingen. Men det satte personalen stopp för…
Nu försöker hon lära sig att lyssna och stötta, utan 
att ta över andras problem. Hon går också på medi-
tation, för att träna sig i att stanna upp och lyssna 
inåt. På sig själv. Nu när hon fått ett eget boende 
vill hon först och främst umgås med sina tre vuxna 
barn, som hon alltid haft en bra relation till. Och 
sina fyra barnbarn! 
– Det känns som om jag fått en ny möjlighet, ett nytt 
liv faktiskt. 
.......

Lägenheten ligger bara några kvarter bort, och 
Carina Wårdell tycker det är skönt att det är nära 
till Lisagården, där vi träffar henne. Här hälsar hon 
gärna på, snackar en stund med personalen över en 
kopp kaffe, eller så träffar hon sin nyfunna väninna, 
som fortfarande bor kvar på Lisagården.
–  Jag tycker så mycket om det här stället, här fick 
jag verkligen frid i själen och kände mig uppskattad 
för den jag var, konstaterar hon med värme i rösten. 

Ett vägskäl
När Carina kom hit första gången hade hon nått ett 
vägskäl, där risken var stor att hon skulle tappa kon-
trollen fullständigt över sitt liv.
– Hade jag inte fått hjälp, är jag helt säker på att jag 
hade börjat dricka, och då vet jag inte hur det hade 
gått. 
En sak hade lett till en annan. Efter fjorton år i 
Varberg där hon drev restaurang tillsammans med 
sin sambo, hade hon återvänt till Göteborg för att 
ta hand om sin svårt sjuka mamma. Då träffade hon 
Tomas, en charmerande och kärleksfull man som 
gav henne all den uppmärksamhet hon behövde. 
– Jag minns att jag tänkte ”ska jag träffa mannen i 
mitt liv nu, när jag är femtio år?” 
Det visade sig att Tomas var vansinnigt svartsjuk. 
Dessutom drack han, varje dag. Carina, som var van 
vid att alkoholen flödade i restaurangbranschen där 

hon senast kom ifrån, började också dricka för att 
orka med förhållandet med Tomas.
– Det började med att han kunde bli arg och slå 
sönder saker. Sen började han slå mig. 

Skräcken går inte att beskriva
Så kom den där dagen som hade kunnat ända Cari-
nas liv. Tomas var berusad och fullständigt galen av 
ilska, han hade slängt ner Carina på sängen och tagit 
stryptag på henne. 
– Jag insåg att han skulle döda mig, och den 
skräcken jag kände då… det går inte att beskriva. 
Jag visste att min sista stund var kommen, han var 
helt svart i blicken. Precis då ringde det på dörren, 
det var hans kompis.
Sedan bad Tomas som vanligt om förlåtelse. Carina 
hade slutligen bestämt sig, hon skulle lämna honom. 
Men det sa hon inte, utan spelade med. När Tomas 
gick iväg till sin utbildning dagen efter, duschade 
hon, tog på sig sina kläder och gick ut genom dör-
ren. Och eftersom hon inte hade någonstans att ta 
vägen, ringde hon socialjouren, som skickade henne 
till akutboendet Tillfället i Gamlestan. Carina, som 
aldrig varit vare sig arbetslös eller hemlös, fick en 
chock.
– Personalen där var jättebra, men vilket tragiskt 
ställe! Alla dessa trasiga människor… Det var så 
hemskt att se. 
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borg skulle få hjälp att upptäcka staden. Men, 
det har varit svårare att få med svenskar, även 
om man försökt.
– Vi tycker det skulle vara roligt om unga med 
olika bakgrund kunde hänga tillsammans, men 
vi har inte riktigt fått till det. Kanske beror det 
på att många svenskar slutar träffas i grupp i den 
här åldern, man kanske slutar i scouterna eller 
med fotbollen, säger Jenny.
Hon hoppas att de tonåringar som nu kommer 
till gruppen också ska hitta andra mötesplatser.
– I Sverige möts man ofta kring något intresse, 
som sport, och det vore väl bra om man kan hitta 
gemenskap kring ett intresse man har. Men, har 
man inget sådant intresse kan det vara svårt att 
veta vart man ska vända sig. Vi vill också hjälpa 
dem att prova på saker de kanske inte visste att 
de var intresserade av, som kör eller teater.

Har ett gemensamt ansvar
Jenny tycker det är viktigt att satsa på dessa 
ungdomar.
– Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa goda 
förutsättningar så att människor kan få ett så bra 
liv som möjligt. Nu har det kommit föräldrar 
till några som är med i gruppen, men många har 
föräldrar på annan plats. Och även med föräld-
rarna här kan det vara snårigt att reda ut allt som 
är nytt, säger hon.
Hon upplever också att gemenskapen i gruppen 
är berikande för alla.
– Jag får lära känna fantastiska människor. Det 
känns också väldigt positivt om man kan vara 
med och stötta människor, som när vi hjälpt in 
en tjej på folkhögskola.
Jenny hoppas nu att fler ska upptäcka gruppen, 
gärna fler tjejer.
– Vi vill ha en så blandad grupp som möjligt.
.......

Gruppen för ensamkommande flyktingbarn

EN BRYGGA TILL 
DET SVENSKA 
SAMHÄLLET 

TEXT OCH FOTO: JONATAN SVERKER

Ensam i ett främmande land har han fått skapa sig ett nytt liv. Ali Sharifi är en av tusentals 
minderåriga som kommit som flykting till Sverige. Göteborgs Räddningsmission hjälper nu 
honom och andra att ta steget in i det svenska samhället.

– Hur går det i skolan, vet du vad du ska läsa i 
höst?
– Skolan har inte börjat än, men jag ska gå natur 
för jag vill bli läkare eller civilingenjör.
Längs Andra Långgatan går Jenny Axebrink och 
Ali Sharifi och småpratar om sommaren och 
framtiden. De har blivit vänner genom Rädd-
ningsmissionens satsning på att nå unga som är 
nya i Göteborg. Varje tisdag samlas en grupp i 
Räddningsmissionens lokaler i Masthugget för 
att umgås och ha trevligt tillsammans. Jenny är 
anställd av Göteborgs Räddningsmission och en 
av ledarna.

Startade 2011
– I de sena tonåren är det mycket som händer, 
man börjar att bli vuxen. Vi pratar om kärlek, 
relationer, framtid, skola och jobb, säger hon.
Gruppen startade 2011. Göteborgs Räddnings-
mission ville göra något för de ungdomar som är 
nya i Sverige. Man hade kontakt med Individuell 
människohjälp som genom grupperna Barn i vän-
tan/Barn i start hjälper barn och ungdomar som 
väntar på uppehållstillstånd, eller som precis har 
fått det. Genom kontakten fortsatte flera av dessa 
ungdomar i Räddningsmissionens verksamhet.
– I gruppen utgår vi mycket från de önskningar 
och behov som ungdomarna har. Vi spelar bow-
ling och biljard, men har också besökt folkhög-
skola och ungdomsmottagning, säger Jenny.

Det pratas svenska i gruppen och språket är vik-
tigt. För Ali är detta en möjlighet att praktisera 
det han lärt sig i skolan.
– Jag hade ingen kontakt med svenskar innan jag 
kom hit, och jag vågade inte heller prata svenska. 
Men nu gör jag det, man måste prata svenska 
med svenskar för att lära sig, säger han.
Ali var 17 år när han kom till Sverige 2011. Han 
hade då lämnat Iran, där han bodde med famil-
jen efter det att hans pappa dödats i Afghanistan. 
– Det var en lång flykt till Sverige, jag kom inte 
med flygplan, utan med smugglare. Först till Tur-
kiet och Grekland och sedan med båt till Italien, 
det var väldigt farligt, säger han.
– Det är många i gruppen som gjort dramatiska 
resor för att komma hit, säger Jenny.
– Man flyr med livet som insats, man kan dö på 
vägen, säger Ali.

Till stor hjälp
I Sverige fick Ali tipset av en vän om Räddnings-
missionens grupp. Det har varit till hjälp för att 
anpassa sig till livet i Sverige.
– Det är mycket som är nytt och jag har mamma 
och syskonen i Iran. Så, det är lite ensamt, men 
det funkar, säger han.
Egentligen finns en önskan att det inte ska vara 
en grupp enbart för nyanlända och ensamkom-
mande flyktingbarn. Från början fanns en idé om 
att också svenskar som kommer nya till Göte-
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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
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
Gothia Towers
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
Nordic Wellness
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
Trädgårdsplanket
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
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BLI MÅNADS-
GIVARE!
Du som regelbundet stödjer Räddningsmis-
sionens 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 arbe-
tet, eftersom administrationen blir minimal. 
Det blir enkelt och smidigt för dig att sköta 
dina betalningar och Räddningsmissionen 
behöver inte hantera varje ärende adminis-
trativt. 
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
.......

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

Välkomna till vår 
HÖSTFEST!

Lördagen den 28/9 11:00 – 13:00
Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17
•	 Tipspromenad	för	barn	och	vuxna	med	härliga					
								priser	från	LIME!

•	 Musikunderhållning	

•	 Flera	fina	lotterier

•	 Kaffefika

•	 Korv	med	bröd

•	 Försäljning	av	äpplen,	potatis	ägg	och	
								grönsaker	från	vår	egen	lantgård	
								Björlanda	Prästgård

Överskottet från försäljning och lotterier går 
oavkortat till Öppna Förskolan för romska barn

www.raddningsmissionen.se

GÖTEBORGS RÄDDNINGS-
MISSION PÅ AVENYN
Första veckan i september kunde man besöka Göteborgs 
Räddningsmission in i en av glaspaviljongerna på Avenyn 
31-35.

Här kunde man träffa Räddningsmissionens medarbetare,  
ta en kopp kaffe eller handla något från vår ekologiska 
butik LIME.

Vi sålde hemgjorda biscotti, knäckebröd och marmelader. 
Det fanns också möjlighet att köpa närproducerade ägg 
och potatis från vår egen lantgård Björlanda Prästgård. 
Allt överskott gick till Räddningsmissionens sociala arbete 
bland utsatta barn och vuxna i Göteborg.

Vår närvaro i paviljongen var ett av flera samverksampro-
jekt med Wallenstam, som sedan många år tillbaka stödjer 
Göteborgs Räddningsmission.



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

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

Göteborgs Räddningsmission och Erikshjälpen bjuder in till en kväll på temat livsval som gör skillnad.
Varmt välkommen säger vi till Dig som är nyfiken på hur man kan engagera sig för ett bättre sam-
hälle. Detta är en temakväll för Dig som vill och kan hjälpa, men inte vet hur.

Emil Mattsson – direktor, Göteborgs Räddningsmission
”Frivilligorganisationen en möjliggörare” 

Louise Nordlund - Isaksson  – chef insamling & kommunikation, Erikshjälpen
”Min personliga resa och betydelsen av engagemang”

Gillis Edman – ägare, Gillis Edmans begravningsbyrå
”Livsavgörande val bortom mig själv”

Onsdag den 16 oktober, kl 18:00 i Matteuskyrkan på Djurgårdsgatan 17
Vi bjuder på ekologisk buffé från LIME Catering – ett socialt företag inom Göteborgs Räddningsmission 

Anmälan: 
031- 712 12 00
info@raddningsmissionen.se
Senast 9 oktober

Varmt välkommen!

TEMAKVÄLL DEN 16 OKTOBER

”1000 SÄTT ATT 
GÖRA SKILLNAD”

Sång och musik 

Malin & Per Boqvist


