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Jag erkänner. När nyhetssändningar 
rapporterar om barn som lider i Sverige 
eller världen, då stänger jag av. Fixar inte 
att kolla. Barn är oskyldiga och de borde 
behandlas som heliga. När de förtrycks 
eller försummas är det en kränkning mot 
hela skapelsen, kanske till och med av 
Skaparen själv.

Alla vet. Satsar vi på barnen blir vi alla 
vinnare. Och ändå görs detta inte alltid. 
I valet mellan akuta insatser för vuxna 
och förebyggande insatser för barn ned-
prioriteras ofta barnens behov. Minskade 
resurser till barnen syns ju ofta inte direkt 
utan först om kanske tio eller tjugo år. 
Och då är det någon annan som får bära 
det politiska ansvaret.

Visst är Göteborg en sällsynt fin stad att 
leva i. Men också en smärtsamt segrege-
rad stad. Skillnaderna mellan rikare och 
fattigare stadsdelar när det gäller exem-
pelvis andel hushåll som lever på försörj-
ningsstöd, betygssnitt eller medellivslängd 
är gigantiska. Och klyftorna drabbar 
naturligtvis barnen, särskilt i utsatta 
stadsdelar. Under det senaste året har 
tjänstemän inom Göteborgs stad haft ett 
politiskt uppdrag att påbörja ett arbete 
för att stoppa segregeringen och göra sta-
den mer socialt hållbar. Nyligen släppte 
man en rapport med ett antal konkreta 
åtgärder man föreslår för politiken.

Bland förslagen handlar glädjande nog 
många om olika insatser för barn. Ett 
av de mål som sticker ut handlar om att 
föräldrar varje kväll borde läsa högt för 

sina barn. Professor Sir Michael Marmot 
menar att den enskilt viktigaste hand-
lingen man som förälder kan göra är att 
lägga barnen vid regelbundna tider, läsa 
för dem och gosa med dem. Gör man 
det, så ger man barnen en ovärderligt 
bra start i livet. Visst är det spännande 
att detta hamnar som ett prioriterat mål 
i en lista på tänkbara politiska åtgärder? 
Tänk om Göteborg kunde bli känt för 
något annat än bilindustri, innovationer 
eller Liseberg – nämligen att vi är staden 
där vi läser för våra barn. Vilken skill-
nad skulle det göra för barnen och vår 
gemensamma framtid?

Under de närmaste åren kommer Rädd-
ningsmissionen arbeta alltmer fokuserat 
med förebyggande arbete för barn och 
ungdomar i riskzon. Gör vi ett bra jobb 
med barnen när de är små behöver vi 
förhoppningsvis inte möta dem i våra 
verksamheter för hemlösa och missbru-
kare när de blir äldre. Under hösten hop-
pas vi kunna presentera några nydanande 
verksamheter som vi tror kan få göra stor 
skillnad för många. Håll ögonen öppna.

Med en bön och en vädjan till oss alla 
att ständigt söka barnens bästa vill jag 
till sist önska er en välsignad och  
 vacker sommar.

Emil Mattsson 
Direktor 

GÖTEBORG – STADEN DÄR 
VI LÄSER FÖR VÅRA BARN
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Om ens man eller farbror är ens hallick. Om man genom prostitutionen försörjer sina barn 
och resten av familjen. Vad måste då inte till för att man ska kunna bryta sig loss?
Caroline Casco arbetar med att motivera dessa kvinnor att lämna prostitutionen. Men det 
saknas en plats för dem att ta sin tillflykt till.

TEXT: JENNIE DANIELSSON  FOTO: KATJA RAGNSTAM

STÖD TILL KVINNOR 
ATT LÄMNA  
PROSTITUTION

En natt i veckan är det öppet i en kyrka nära 
Rosenlund. Kvinnor som jobbar på gatan kan 
då gå in och ta sig en fika, prata med Caroline 
Casco och hennes medarbetare, eller bara sitta i 
stillhet en stund.
– Igår var det en kvinna som satt där hela kväl-
len, säger Caroline.

Fattigdom orsaken
De håller öppet fram till klockan 02.00 och det 
är främst här som Caroline kommer i kontakt 
med de kvinnor som på olika sätt kommit till 
Sverige från Östeuropa. 
Det handlar om trafficking i vissa fall. I många 
fall är det en gråzon, men det går inte att säga 
att det bygger på frivillighet. Grunden till det 
hela stavas fattigdom och allt som följer i dess 
spår; låg utbildning och social utsatthet.
– Jag har inte sett så mycket missbruk i den här 
gruppen. Är det någon som tar något så är det för 
att stå ut. Jämfört med de svenska kvinnor som 
befinner sig i prostitution. De prostituerar sig som 
en följd av missbruk, för att finansiera det.

Drivs ut i prostitution
Caroline arbetar på Göteborgs Räddningsmis-
sion sedan i höstas, men innan dess har hon 
arbetat under fyra år på fältet med denna grupp 
av utsatta kvinnor. 
Hon berättar att dessa kvinnor drivs ut i pro-
stitution av sina män eller någon annan nära 
släkting. Vissa vet på förhand vad de ger sig in 
i, om än inte i detalj. Och väl inne i det är det 
svårt att bryta eftersom brytningen ofta innebär 
att man bryter med hela sin familj.
– Jag hade till exempel kontakt med en kvinna 
som var hittagen av sin man och deras barn 
bodde hos hans mamma. 
Att då lämna prostitutionen och åka hem i 
stället blir i en sådan situation svårt, snudd på 
omöjligt, om det inte finns hjälp att hitta en 
annan väg.

Rehabiliteringscenter behövs i Göteborg
Men det finns alternativ för dem. På några olika 
ställen, exempelvis i Moldavien och Rumänien, 
finns rehabiliteringscenter som ideellt hjälper 



>>>

kvinnor att hitta ut, men det är långt bort, en 
månfärd, som Caroline säger. Det borde finnas 
ett ställe också i Göteborg att mellanlanda på.
Den kvinna som av Caroline motiverats till att 
hoppa av, kan bli hänvisad till att bo på ett 
vandrarhem eller ett hotell några nätter, det vill 
säga att hon hamnar i det som nyss var hennes 
arbetsmiljö, eller rentav arbetsplats.

– De ideella kvinnojourerna tycker inte att det 
är rätt ställe för dessa kvinnor och kommunens 
kvinnojourer tar inte heller emot dem eftersom 
de inte tycker man ska blanda gruppen kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer med grup-
pen kvinnor i prostitution. Men prostitution är 
en form av våld, säger Caroline.

Reflektionstid
En sluss, en fristad. Det är vad som behövs efter 
att ha fattat beslut om att hoppa av. Där skulle 
kvinnorna kunna få vara under den reflektions-
tid på 30 dagar som Sverige skrivit under på att 
kvinnorna ska få om de är villiga att medverka i 

en polisutredning om människohandel.
– De behöver andas ut, få syn på sig själva, lära 
sig att gå upp på morgonen igen. Som det nu 
är kan jag säga: ”Jag kan ta med dig till sociala 
jouren så får vi se vad de kan göra” Det räcker 
inte. Sedan i januari i år har jag träffat tre kvin-
nor som kommit och sagt att de inte vill gå ut 
igen, som har suttit och gråtit, men sedan ändå 
inte tagit steget att sluta.

Jobb och boende behövs 
Hade det funnits ett ställe att mellanlanda på, 
hade också andra dörrar öppnats. Caroline 
nämner en stiftelse som beviljar medel till tjejer 
och kvinnor som vill ta sig vidare. Om de skaf-
far sig en praktikplats eller utbildningsplats kan 
de få ekonomiskt bidrag. Men praktik och skola 
kräver att man har någonstans att bo. 
Boende och ny försörjning är det som behövs 
för att komma vidare.
– Många utav dem jag träffar är less på att får 
höra att de borde hoppa av. En av dem sa:  
”Ge mig ditt jobb så hoppar jag av i morgon”.

CAROLINE CASCO
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Samverkan
Motivationsarbetet i kontakten med kvinnorna 
är en del av Carolines jobb. En annan handlar 
om samverkan. Räddningsmissionen samverkar 
med polis, socialjouren och Mikamottagningen, 
en kommunal verksamhet som arbetar med pro-
stitutions–  och människohandelsfrågor. 
Men Caroline är noga med är att förklara för 
kvinnorna att hon inte ”tjallar” på dem. Kvin-
norna Caroline möter är i regel rädda för 
myndigheter och där kan Räddningsmissionen nå 
fram på ett sätt som kommunen inte alltid klarar.

Ta hand om både kroppen och själen
– De här kvinnorna är ofta religiösa och läng-
tar tillbaka till sin tro. De vet att vi arbetar på 
kristen grund och vill ta hand om både kroppen 
och själen, säger Caroline.
Många av de män som kvinnorna står under 
inflytande av har också de respekt för kyrkan. 
Caroline tror att det är det som gör att kvin-
norna överhuvudtaget kan ta paus från gatan 
och gå in i kyrkan den kväll då det är öppet hus.
– Vissa kan nog inte komma in och vissa vill 
inte. Vissa vet hur länge det är rimligt för dem 

att sitta därinne. Jag tror att männen ser med 
respekt på att det är ett kyrkorum. 
Under de här kvällarna får män inte komma in i 
kyrkan. Caroline har bara gjort ett enda undantag.
– En gång kom det en man med långt skägg, 
hund och stav. Han sa att han hade vandrat hit 
hela vägen från Frankrike. Han fick en macka. 
Det tycker jag man kan få om man gått från 
Frankrike.

Opinionsbildning
Den tredje delen av Carolines jobb rör opini-
onsarbetet. Tillsammans med nätverket Real 
Stars jobbar hon med det som är själva kärnan 
i problemet; efterfrågan. Hade det inte varit 
för att män ur alla samhällets skikt köpte dessa 
kvinnors kroppar hade Carolines arbete inte 
behövt finnas. 
Genom att informera hotellnäringen och taxi-
branschen om situationen kan man med deras 
hjälp motverka prostitutionen. Det handlar 
också om att informera eventbranschen.
– Det har till och med hänt att ledare för fot-
bollslag som kommer hit under Gothia Cup frå-
gar arrangörerna var prostitutionsstråket ligger. 
Då gäller det att tala om att här i Sverige är det 
olagligt att köpa sex. 
Caroline kan inte ge någon siffra på hur många 
utländska kvinnor som befinner sig i prostitu-
tion i Göteborg, men hon har själv kommit i 
kontakt med ett 50– tal. Och alla finns ju inte 
på gatan. 
Hur många som hålls i lägenheter är omöjligt 
att säga.
.......

Ge mig ditt jobb 
så hoppar jag av 
i morgon



Stickorna går från morgon till kväll. Ulla Wahlin har stickat tröjor till behövande barn i 
många år. Räddningsmissionen har fått ta emot hennes senaste produktion.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

VACKRA SMÅ TRÖJOR 
STICKADE MED KÄRLEK

En eftermiddag lämnas en påse full med stickade 
barntröjor in på Räddningsmissionens kontor. 
Det är perfekta små skapelser i olika färger. 
Några med flätmönster, andra utan. Några 
enfärgade, andra i flera färger. Vissa med små 
stjärnor i. Variationen, mängden - vem är det 
som lagt ner allt detta jobb? 

– Jag har stickat i många år. Jag har varit med 
i en stickgrupp som stickade tröjor till barn i 
Ukraina i början av 1990-talet, säger Ulla Wah-
lin på telefon från sitt hem i Västra Frölunda. 
Hon har en synskada som gör att hon har svårt att 
se på långt håll, men däremot kan hon se på nära 
håll och därför fungerar det med stickningen.
– Jag kan också känna om det blir fel och det 
är ju egentligen enkelt; två räta och två aviga, 
säger hon.

Jobbar efter eget huvud
Synskadan gör att det är besvärligt för henne att 
röra sig ute, därför passar det henne bra att sitta 
hemma och sticka.
– Då sitter jag här och stickar och lyssnar på tal-
böcker. Just nu lyssnar jag på Margit Söderholms 
herrgårdsromaner. Grevinna heter serien.
Ulla Wahlin är nu med i en stickgrupp som 
stickar åt barn i Estland, men hon tänker bara 
var med en termin för i den gruppen är det mer 
styrt vad som ska stickas, och Ulla Wahlin job-
bar hellre efter eget huvud.
Den påse med tröjor som landat hos Räddnings-
missionen har tagit henne tre månader att få färdig 
och allt jobb har hon gjort hemma, för sig själv.

Ny laddning till hösten
Att hon valde att lämna sina tröjor hos just 
Räddningsmissionen kom sig av att hennes 
brorsdotter är bekant med en kvinna vars dotter 
jobbat på Räddningsmissionen.
– Hon sa att Räddningsmissionen jobbar med 
romska barn och jag tänkte att detta kunde vara 
till dem, säger hon.
Och stickorna går, som hon säger, från morgon 
till kväll.
– Ni får en ny laddning till hösten också! 
.......

I påsen ligger en 
lapp med namn 
och telefonnummer
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Allt fler ensamkommande flyktingbarn kommer till Göteborg. Därför har Göteborgs Rädd-
ningsmission öppnat ett nytt boende för de här ungdomarna. Det drivs i ett unikt samar-
bete med Göteborgs stad och en rad andra organisationer.

TEXT: ELIN ERICSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

NYA BOENDEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

HJÄLPER BARN 
BLICKA MOT 
FRAMTIDEN

I vardagsrummet på Vasavåningen ligger två tjejer 
i soffan och kollar på TV, de läser undertexterna 
högt för att träna på svenskan. I köket stökar 
personalen med att plocka fram mat och det 
där skramlandet med porslin som kännetecknar 
många hem hörs i bakgrunden.
Boendet öppnade i april och sedan dess har elva 
asylsökande ungdomar flyttat in. Här finns plats 
för ungdomar mellan 15 och 18 år. Vasavå-
ningen är Göteborgs Räddningsmissions andra 
boende för ensamkommande flyktingbarn. 

Stort behov
– Det har uppstått ett stort behov av boenden 
och vi känner som organisation att vi kan göra 
ett bra jobb, säger Jenny Axebrink, barn- och 
ungdomsstrateg på Göteborgs Räddningsmission.
Att ta emot ensamkommande barn är ett nytt 
område för Räddningsmissionen. Men man har 
stor stöttning av Göteborgs stad och sex andra 
organisationer. Tillsammans har alla åtta parter 
ingått ett IOP – idéburet offentligt partnerskap, 
om arbetet med ensamkommande barn. 
– Vi kan samla alla våra styrkor och resurser, det 

är en fantastisk förmån, säger Jenny Axebrink.
Organisationerna kompletterar varandra med 
både boenden och mervärden i form av exempel-
vis stödgrupper.
Idéburet offentligt partnerskap handlar om att 
hitta samarbeten mellan den offentliga sektorn 
och civilsamhället. Det är som ett mellanting av 
upphandling och föreningsstöd. Formen grundar 
sig på en tanke om att det är bra att också civil-
samhället är med och formar samhället.
– Vi kan få saker att hända på ett annat sätt. Vi 
är mycket snabbare som frivilligorganisation, 
säger Jenny Axebrink. 
Boenden för ensamkommande är den tredje verk-
samheten inom Räddningsmissionen som sker i 
form av IOP.
– Vi är ganska stora inom IOP i Sverige, säger 
Jenny Axebrink. 
Just nu satsar man mycket på boenden för 
ensamkommande. I juni ändrar Lisagården 
inriktning från ankomstboende (dit man kommer 
innan Migrationsverket anvisar en kommun) till 
asylboende. Dessutom finns planer på att starta 
boenden på Björkö och Björlanda prästgård. >>>



>>>

PATTI HANSÉNJENNY AXEBRINK
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Tunga minnen
När barnen och ungdomarna kommer till Sverige 
gör de det med många tunga minnen. 
– De kommer från besvärliga förhållanden i 
hemlandet och har sen varit med om fruktans-
värt mörka erfarenheter under flykten. Det är 
så hemskt att man nästan inte ens kan prata om 
det. Det är bedrövligt hur illa de blivit behand-
lade, säger Patti Hansén, verksamhetsansvarig på 
Vasavåningen. 
Det märks på honom att han är mån om ungdo-
marna. Men, säger han, det är otroligt viktigt att 
känna till sin roll. 
– Vi vill gärna ha en familjär stämning, men vi är 
inte deras föräldrar. 
En av boendets uppgifter är att stötta ungdo-
marna. 
– Vi ska se till att det går bra för dem – att de föl-
jer de få regler som är uppsatta, går i skolan och 
kommer hem i tid på kvällarna. Det är oerhört 
viktigt att vi står för trygghet och stabilitet, säger 
Patti Hansén.
Förutom att vissa i personalen har kultur- och 
språkkompetens som matchar en del av ungdo-
marna har man också en kulturtolk som hjälper 
till med att förklara olika situationer.
– Det är väldigt bra. Det finns många situationer 
då man inte förstår varför ungdomarna reagerar 
som de gör, säger Patti Hansén.

Meningsfull fritid
Under sin dryga månad på Vasavåningen har 
ungdomarna bland annat varit på en allsvensk 
fotbollsmatch på Ullevi och kollat på Göte-
borgsvarvet. Några har testat att boxas och 
andra vill gärna gå med i fotbollsklubbar. Fri-
tidsaktiviteter är viktigt ur flera perspektiv – för 
att kunna släppa det jobbiga man varit med om 
och tänka på något annat en stund, och för att 
träffa nya vänner. 
– Det finns ett stort integrationstänk i det också, 
säger Patti Hansén.
Det som gör Räddningsmissionen unikt – och 
som skiljer boendena från till exempel kommu-
nala eller upphandlade, är att man kan ta hjälp 
av dem drygt 200 volontärer som finns knutna 

till organisationen. 
– Vi har ett stort mervärde i volontärerna, det 
finns ett stort engagemang för den här gruppen, 
säger Jenny Axebrink.
Redan nu hjälper volontärer till med läxläsning 
flera kvällar i veckan. 
– Det är helt fantastiskt, säger Patti Hansén. 
Dessutom är huvudmännen, kyrkorna, en stor 
resurs. 
– Det här är barn som har stora behov av rela-
tioner. Deras kontakter är i mångt och mycket 
professionella, i form av socialsekreterare, gode 
män och så vidare, säger Jenny Axebrink. 
I husvagnsprojektet – där utsatta EU-migranter 
fått bo i en husvagn utanför en kyrka tillsam-
mans med sin familj, har man sett stort engage-
mang bland församlingarna. Nu hoppas man 
att de kan finnas till på samma sätt för de här 
ungdomarna. 
De sena tonåren är en svår ålder för att komma 
in i nya sammanhang. Det finns inte så många 
naturliga grupper i den åldern, menar Jenny 
Axebrink.
– Det finns väldigt få svenska ungdomsgrupper 
i den åldern. Ska man spela fotboll när man är 
16–17 år ska man ju nästan vara proffs.

Ungdomarna påverkar
När ungdomarna flyttade in på Vasavåningen 
märkte man snabbt att man fick omkullkasta en 
del regler man satt upp på förhand. Barnkon-
ventionen är viktig och präglar stora delar av 
verksamheten. En grundpelare är delaktighet. 
– Det är viktigt att de får vara med och påverka 
hur det ska vara här. Vi går hem varje kväll men 
det här är ju deras hem, säger Patti Hansén.
Varje måndag har man husmöten. Då finns 
externa tolkar på plats för att man inte ska 
hamna i en jävsituation. Husmötena är ungdo-
marnas forum att ta upp vad de tycker fungerar 
mindre bra.
Trots att man inte vet, och inte kan påverka, om 
de kommer att få permanent uppehållstillstånd 
eller inte, är det det man jobbar utifrån. Vasavå-
ningen ska rusta ungdomarna för vuxenlivet. 
Om man vill kan man sätta upp regler kring allt, 
säger Patti. Men istället för att göra det har man 
valt att lägga över ansvaret på ungdomarna. 
Skulle något de kommit överens om inte fungera 
är sista åtgärden att ta till regler. 
– För att få stabila relationer måste man bygga 
dem på förtroende, säger Patti Hansén.
.......

Vi vill gärna ha en 
familjär stämning
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RIKSDAGENS SOCIAL- 
UTSKOTT PÅ BESÖK

Ulrika Falk, verksamhetsansvarig och Mona-Lisa Pruteanu, informatör berättade om Öppna  
Förskolan, om fältarbetet och ”Husvagnsuppropet”, samt gav det romska perspektivet på frågan.
– Vi såg detta som en oerhört viktig stund för att förmedla vårt perspektiv på situationen, säger 
Ulrika Falk. Vi pratade om kopplingarna mellan dagens situation och den romsk-svenska historien, 
där romer har förföljts på olika sätt. Förr hade romer begränsad vistelsetid i olika kommuner, idag 
pågår avhysningar. Romska barn fick inte gå i skolan förrän på 60-talet i Sverige och idag har barnen 
till fattiga EU-medborgare inte heller rätt till skolgång. Man har inte tillgång till skydd och sjukvård 
som andra barn. Historien upprepar sig.

– Vi brukar också peka på romernas situation i hemländer som Rumänien och Bulgarien; att de inte 
bor på mark de äger, att de inte har tillgång till el, eller vatten och avlopp. Idag är situationen exakt 
likadan för de romer som lever i hemlöshet i Sverige.
– Politikerna gav efteråt utryck för att detta besök gett dem nya perspektiv, säger Ulrika Falk.  
Att det var inspirerande och gav dem nytt ljus frågan.

TEXT: MALIN EKELUND FOTO: DANIEL KOROL

I slutet av maj fick vår Öppna Förskola för barn till utsatta EU-medborgare besök av  
Riksdagens Socialutskott. 15 ledamöter var på plats för att fortbilda sig.



DET PÅGÅR ETT 
STRATEGISKT OCH 
LÅNGSIKTIGT FÖR-
ÄNDRINGSARBETE
”Varför gör inte Rumänien något?” 
Situationen med fattiga romer som försörjer sig på gator i Sverige har skapat en bild av att det 
står helt still det land - Rumänien - som är många romers hemland. 
Men det är en skev bild. I Rumänien pågår ett enträget, strategiskt och långsiktigt förändrings-
arbete. Räddningsmissionens Ulrika Falk har varit där och sett det med egna ögon.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: ULRIKA FALK
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– För oss i Sverige är extrem fattigdom något nytt. 
Våra mor–  och farföräldrar vet vad det handlar 
om, men många av oss har glömt bort hur det var 
i ”Fattigsverige”. I Rumänien känner de väl till 
detta och vi ska ha stor respekt för deras kunskap 
och stor ödmjukhet inför den stora utmaning som 
Rumänien står inför, säger Ulrika Falk.

Både övergripande och praktiskt
Romani Criss är en av organisationerna Ulrika 
besökte. Det är en romsk organisation som job-
bat med frågan i 20 år. Dels arbetar de övergri-
pande med mänskliga rättigheter och samarbetar 
med myndigheter, dels jobbar de praktiskt med 
att lösa upp knutar på individnivå.
Att hjälpa folk att skaffa id-handlingar är en 
sådan knut. Godkända id– handlingar är nyckeln 
till allt i Rumänien. De behövs för att äga mark, 
för att få sjukvård, för att få socialhjälp. 
Men många romer saknar id-handlingar. För att 
få en id-handling behöver man ha ett födelsebe-
vis. Och födelsebevis får man när man föds på ett 
sjukhus. Och många romer föds inte på sjukhus 
eftersom deras föräldrar saknar id-handlingar –  
vilket man behöver ha för att få förlossningsvård.
– Romani Criss hjälper då till att upprätta per-
sonakter genom att spåra personers födelseort, 
säger Ulrika.

Förändringsarbete på flera nivåer
Ruth är ett annat rumänskt projekt som också 
har 20 år på nacken.
– De jobbar i Bukarests slumområden och arbe-
tar väldigt metodiskt. Sedan finns Networks i 
Arad, som Räddningsmissionen stödjer. De arbe-
tar bland annat med läxhjälp och odlingsprojekt. 
Också de jobbar med att utverka id– handlingar.
Förändringsarbetet behöver ske på flera nivåer. 
I ett land där den ekonomiska krisen slagit hårt, 
där korruption och diskriminering är utbredd 
finns inte bara en lösning på en nivå, utan flera 
olika lösningar på flera olika nivåer samtidigt.
Just nu pågår en antikorruptionskampanj i lan-
det. Något som Ulrika ser som nödvändigt och 
bra på lång sikt, men som också har en baksida.
– I och med den här kampanjen är det många 
som blir dömda. Det gör att andra har blivit 
rädda för att söka EU-medel till sina projekt, 
man är rädd att hållas personligt ansvarig för om 
något skulle råka bli fel.

Antikorruptionskampanjen är en konsekvens 
av att andra EU– länder börjat sätta press på 
Rumänien.

Påtryckningar kräver handling
– Jag träffade en romsk borgmästare som sa att 
påtryckningarna på Rumänien är bra för de krä-
ver handling, Rumänien tvingas visa att man job-
bar med fattigdomsproblemet, säger Ulrika Falk.
Orsaken till påtryckningarna då? Till att Sverige 
och andra länder nu ligger på och ställer krav 
efter att nästan ingenting har hänt i den vägen på 
hundratals år?
– Så länge fattigdomen syns på våra gator kom-
mer vi att vara tvungna att fortsätta pressa, men 
så fort den försvinner kommer pressen sannolikt 
att minska, säger Ulrika.
Hon menar att om ett tiggeriförbud införs för-
svinner också frågan från dagordningen.
– Ja, då låser man in fattigdomen igen.
Så den där fattiga EU-medborgaren på Järntorget 
i Göteborg och den där slanten i hennes kopp 
har, enligt Ulrika, en koppling till de ansträng-
ningar som Rumänien nu gör på nationell nivå.

En slant i muggen bygger hus
Ett annat samband som blev tydligt för henne 
under resan i Rumänien var det mellan slanten i 
koppen och husbyggen i Rumänien.
– Inom Räddningsmissionen brukar vi prata om 
hur pengar man ger till folk i gatubilden är en 
form av direktbistånd. Jag såg att de personer 
som varit och bett om pengar här, bygger hus 
där. Det är pengar som de inte hade kunnat 
samla ihop i Rumänien, för där finns inte resur-
ser. Så medan länder och organisationer i Europa 
samlar sig kring frågan, så gör individerna detta. 
Det var väldigt spännande att få se i verkligheten.
Hon säger också att på samma sätt som vi i 
Sverige har svårt att hantera och förhålla oss till 
tiggeriet, så har man det i Rumänien.
– Det finns en form av skam över att deras 
medborgare lämnat landet för att tigga. Jag sa 
till flera av dem jag mötte på resan att genom att 
rumäner sitter på våra gator så lyfts frågan. Jag 
märkte att de blev lite överraskade över att jag 
hade det perspektivet. 
.......
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STÖD VIA 
AUTOGIRO
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/bli-manadsgivare 
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15
.......

SKÄNK DIREKT
Postgiro: 90 04 44-1
Bankgiro: 900-4441

Gå med i vårt gäng av Månads-Hjältar och anmäl 
dig för en löpande SMS-gåva. 

SMS:a ”ACTION” till 729 01
Så skänker du 40 kr en gång i månaden till vårt 
sociala arbete bland hemlösa och utsatta männ-
iskor i Göteborg. Du väljer själv att avsluta ditt 
månadsgivande när du vill. 

BLI MÅNADS- 
HJÄLTE!

Allt som du 
handlar här stödjer 
vårt sociala arbete 

i Göteborg.

Vår nya webbshop kryllar 
av saker som gör skillnad!

shop.raddningsmissionen.se
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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 Malin Ekelund på 0739-01 41 83.

A
AB Veden
Advokatfirman Glimstedt
Alexandersson Fastigheter 
i Göteborg AB
Alufront
Andreassons Musik
Annas Pepparkakor
Askania
Axess Promotion

B
Before Deadline
Beierdorf AB
Birgers Chark
Biscotti
Brandströmska skolan
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Carinas Andrum
Castellum AB, Göteborg
CeGe Fisk AB
Chexet kalligrafi & illustration
Cissi Glittvik Hopp och Tro
Cybercom group

D
Dagab Färskvaror, Göteborg
Dahls Bageri, Göteborg
Donsötank Rederi AB

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

F
Flexlink
Floda Glasmästeri
Freeport, Kungsbacka
Förvaltnings AB Aranea 

G
Gamle Port, Göteborg
GF Konsult
Gillis Edman Begravningsbyrå
Gothia Towers

Greencarrier
Gärde Wesslau Advokatbyrå
Gärdhagen Akustik
Göteborgs Hamn
Göteborgs Posten

H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal

I
Ica Kvantum Munkebäck
IKEA Kållered

J
Jam
JP Publishing
Järnartiklar Enocson AB

K
Kahls
Kjellberg & Möller AB, Göteborg
Klemets & Andersson Consulting
Klick & Klang Kreativa AB
Klädesholmen Seafood AB

L
Lasse Majas konditori
Lions Gothia
Liseberg
Lotus Assistans AB
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg

M
Macforum AB
Magasin Friend of brands AB
Manpower
MediaGraphic, Mölndal
Meltwater
Miljöbyrån Ecoplan AB

N
Nobel Biocare
Nordic Wellness
Nordsjöfisk
Norkonsult 

O
O. Bohlin Byggnads AB, Göteborg
Ordkraft, Göteborg

P
Palco Media AB

Partille Implantatcenter
Pikenborg AB
Piwa food AB, Lerum
Prevas
Proprius Förvaltnings AB

R
Restaurang Ivfars, Mölndal
Reningsborg
Robert Lidbäck AB
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
Tingstad Papper AB
Thomas Shirt Factory, Askim
Torsten Lundblad tandläkare
Torönland HB
Trädgårdsplanket
Tvåtumfyra
Tärntank Rederi AB, Donsö

U
Upper House 

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



1-2 OKTOBER  SARONKYRKAN, GÖTEBORG

Vi mobiliserar för förändring!

Läs mer & anmäl dig senast 18 sept på: www.utsattaeumedborgare.se

m.fl.

1-2 oktober, 2015 
Saronkyrkan, Göteborg
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Soraya Post  

Tomas Hammarberg

Fred Taikon

samt Nätverket för romska EU-migranter

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


