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Mina föräldrar föddes några år efter att 
andra världskriget tog slut. Deras föräld-
rar, mina far- och morföräldrar däremot 
levde medan kriget pågick. För mig har 
detta alltid varit en kuslig tanke. Tänk 
att detta djävulska krig inte var längre 
bort än så. Många gånger har jag fun-
derat över vilka liv de levde under dessa 
år. Var deras vardag i stort opåverkad 
av oroligheterna? Eller färgade kriget 
allting annat som en svart filt, omöjligt 
att tänka bort? Och när de fascistiska 
vindarna också drog över vårt land, hur 
reagerade de? Vad tänkte de, uttryckte 
de? Frågor jag förmodligen aldrig kom-
mer att få svar på.

Liknande frågor kanske kommer att 
ställas om oss i framtiden. Hur var det 
för oss att leva i ett välfärdssamhälle när 
stora delar av Mellanöstern stod i lågor? 
När Assad-regimen slaktade hundratu-
sentals människor. När IS etablerade sig 
som den brutalaste av stater och använde 
sexslavar och våldtäkter av unga kvinnor 
som en del i sin krigsföring. När kristna 
och yezidier mördades eller fördrevs 
från områden de levt i sedan urminnes 
tider. När miljontals människor var på 
flykt samtidigt som Europas regeringar 
vägrade att ta sitt ansvar att ta emot, hur 
reagerade vi?

Vad visste vi? Gjorde vi verkligen allt? 
Förmodligen inte. 
Men om man vill göra något, vad kan 
man göra då?

Att stötta ensamkommande barn är 
något man kan göra just nu och just här. 
Sedan januari har det kommit fler än 
600 barn utan anhöriga till Göteborg – 
en historiskt hög siffra. Barnen har flytt 

krig och förföljelse, de flesta från Afgha-
nistan, Syrien, Somalia eller Eritrea, och 
de vill inget hellre än att få hit sin familj 
och att snabbt etablera sig i Sverige. Men 
kommer de att lyckas? Det beror i hög 
grad på oss.

Vad kan man då göra för ensamkom-
mande barn? Massor. Bli volontär och 
hjälpa till med läxor. Hyra ut en stuga 
på tomten. Bli stödfamilj och bjuda på 
middag någon gång i månaden. An-
söka om att bli familjehem. Öppna upp 
en fotbollsförening eller en dansskola. 
Endast fantasin sätter gränser. Just nu 
finns medlemmar ur en Rotaryförening 
på plats en kväll i veckan för att läsa 
läxor med ungdomarna på ett av våra 
boenden. Det är underbart att se hur 
dessa affärsmän, byggare och advokater 
får hjälpa till med ungdomarnas läxor 
och samtidigt får vara med och skapa 
framtidstro. Och det bästa, när dessa 
volontärer får hjälpa till upplever de att 
deras egna liv får en mening.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra 
något.

Nyligen gick påven Franciskus ut med en 
kristen hållning inför denna alarmerade 
flyktingsituation: ”Migranter och flyk-
tingar ropar till oss. Evangeliets svar är 
barmhärtighet”. Detta är väl den enda 
rimliga hållningen? Nu kavlar vi upp 
ärmarna.

Emil Mattsson 
Direktor 
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Den så kallade ”Fas 3” har till viss del oförtjänt dåligt rykte, tycker Linda Andersson på 
Göteborgs Räddningsmission. 
– En fungerande Fas 3-plats ger möjlighet till meningsfulla arbetsuppgifter utifrån ens 
egna förutsättningar. Det är därför vi är en av anordnarna av dessa platser, säger hon.

TEXT: PERNILLA FREDHOLM FOTO: KATJA RAGNSTAM

>>>

människas unika förutsättningar och kapacitet, 
tid för att utvecklas och växa. 
På en fungerande Fas 3-plats kan man utöka sitt 
kontaktnät, få ny kunskap och kompetens, nya 
referenser, menar Linda Andersson. 
– Men det viktigaste av allt är att här inte finns 
några skapade eller påhittade arbetsuppgifter, 
utan allt är på riktigt. Det är så viktigt att den 
som är hos oss känner sig behövd och blir sedd. 
Dessutom finns ytterligare en viktig aspekt just 
med Räddningsmissionen för dem som gör  
yrkespraktik här:
– Man gör ju en jätteviktig insats i ett större 
perspektiv, eftersom vi är en organisation som 
jobbar med utsatta människor i Göteborg.  

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÄR EN STOR ANORDNARE AV FAS 3 

FÖR PERSONLIG  
UTVECKLING OCH 
EN MENINGSFULL 
VARDAG

Egentligen heter det Sysselsättningsfasen nume-
ra, det som är tredje steget i Jobb- och utveck-
lingsgarantin. Hela åtgärdspaketet är till för dem 
som länge varit utanför arbetsmarknaden. Här 
får man ta del av individuellt utformade insatser 
som förhoppningsvis ska leda till någon form 
av sysselsättning, och därmed bryta utanför-
skapet.  Men Sysselsättningsfasen, ”Fas 3”, har 
blivit hårt kritiserad de senaste åren. Den har 
betraktats som en återvändsgränd och Stefan 
Löfvén har uttryckt sig i ordalag som att ”alla 
ska befrias från Fas 3 och istället få jobb och 
utbildning”.
– Det tycker jag är ganska respektlöst mot dem 
som befinner sig i Fas 3, men också mot de 
företag och organisationer som ställer upp som 
anordnare av sådana platser. Dessutom är det 
påståendet inte verklighetsförankrat, även om 
det självklart finns mycket som kan förbättras 
med Jobb- och utvecklingsgarantin, säger  
Linda Andersson, enhetschef på Arbete &  
Sysselsättning på Räddningsmissionen.

Lång arbetslöshet sätter spår
Den genomsnittliga tiden i arbetslöshet är 
någonstans kring 7-9 år, konstaterar Linda 
Andersson. Och en så pass lång arbetslöshet sät-
ter sina spår - socialt, ekonomiskt, kompetens-
mässigt, liksom den även tär på självkänslan och 
självförtroendet.  
– Vår erfarenhet säger oss att förhållandevis 
få med så pass lång arbetslöshet i ryggen kan 
förväntas gå ut i ett lönearbete från en dag till en 
annan. Några kan naturligtvis, men alla perso-
ner inom Fas 3 är unika, med olika förutsätt-
ningar, det får vi aldrig glömma. Och de flesta vi 
träffar har redan haft olika jobb, som av olika 
anledningar inte blivit långvariga. Då är den 
stora frågan - hur ska vi hjälpa dessa personer? 
Fas 3 är på intet sätt lösningen på arbetslöshe-
ten, men det är en hjälp för de som står väldigt 
långt ifrån arbetsmarknaden.
Det är också därför Räddningsmissionen är en 
av anordnarna av Fas 3 platser.  Här erbjuder 
man meningsfulla uppgifter utifrån varje  

Det är så viktigt 
att den som är 
hos oss känner 
sig behövd och 
blir sedd.

LINDA ANDERSSON
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Kraven ökar
Elisabeth Gillberg har varit arbetslös i flera år, 
och därmed varit inskriven i Jobb- och utveck-
lingsgarantin under en ganska lång tid. Tidigare 
jobbade hon som receptionist, men när hon blev 
arbetslös märkte hon också att det med tiden 
blev svårare att hitta samma sorts jobb, eftersom 
allt fler kompetenser eftersöktes. Hennes dåva-
rande utbildning som receptionist, telefonist och 
ekonomiassistent räckte inte till.
– Man skulle till exempel kunna andra språk än 
engelska eller vissa specifika datorprogram och 
det var kunskaper jag inte hade, berättar hon.
Hon har sökt mängder med jobb genom åren, 
utan resultat. Hon har även har haft olika prak-
tikplatser, på olika företag och föreningar. 
När hon kom till Räddningsmissionen i höstas, 
fick hon stor nytta av sina receptionisterfarenhe-
ter. På Räddningsmissionen hade man precis bör-
jat bygga om sin reception, som är ansiktet utåt 
mot besökaren. Här har Elisabeth Gillberg hjälpt 
till med att ta emot besök, hänvisa dem till rätt 
person, ta emot varor och gåvor och se till att de 
hamnade rätt, lagt in information i olika register-
system och andra uppgifter runt om kring.
– Det har varit kul att få vara med i arbetet att 
bygga upp en ny reception, och här har jag kun-
nat få ännu mer bra erfarenheter att lägga till i 
mitt CV. Dessutom har stämningen varit väldigt 
go´, det märks tydligt att det inte är någon skill-
nad på folk och folk här, säger Elisabeth Gillberg.
Vad hon ska göra härnäst är lite oklart. Just nu 
går Elisabeth en kurs på Motiva i Angered där 
hon får coachning i jobbsökande. Något hon 
tycker att hon redan gjort förut. 
– Sedan får jag nog fundera över om jag ska 
vidareutbilda mig inom mitt yrke, för det kanske 
är min enda chans att få jobb, avslutar hon.

Personligt anpassat stöd
Att Fas 3 för vissa riskerar att leda till nya 
åtgärder istället för jobb, är en av de aspekter 
som Linda Andersson är kritisk mot. Själv har 
hon tidigare arbetat med metoden Supported 
Employment. Grundtanken är att alla människor 
kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om 
de bara får rätt stöd och insatser. En särskild 
stödperson med specifik utbildning i metoden 
stöttar och vägleder den arbetssökande i att hitta 
och behålla ett arbete, genom att känna till den 
arbetssökandes styrkor och svagheter. Om man 
införde det här synsättet på allvar i hela Jobb- 
och utvecklingsgarantin, skulle många människor 
aldrig ens hamna i Fas 3, menar Linda Anders-
son:
– Det behövs en person med i processen som 
känner den arbetssökande väl, och kan lotsa 
denne in i en sysselsättning som verkligen passar 
hans eller hennes unika förutsättningar. Den 
kunskapen får till exempel vi här på Räddnings-
missionen, men det finns varken juridiska eller 
ekonomiska möjligheter för oss att hjälpa en 
person vidare. Till viss del jobbar Arbetsförmed-
lingen redan med den här metoden, men eftersom 
de är så hårt belastade är det väldigt få personer 
som kommer i fråga för det här stödet.
Kanske är det dock en förändring på gång, tror 
Linda Andersson. Hon och flera andra har pratat 
med politiker och tjänstemän på riksnivå om 
detta, och har mötts av öppenhet och förståelse i 
diskussionerna.  
– Kanske har man börjat inse att det inte handlar 
om att skapa och erbjuda vilka anställningstill-
fällen som helst. De behöver vara individuellt 
anpassade för att bli hållbara.
.......

LIME är Räddningsmissionens egen butik där allt överskott går till organisationens  
sociala arbete.

TEXT& FOTO: LINDA ANDERSSON

VÄLKOMMEN TILL VÅR BUTIK!

Här erbjuds ett brett sortiment av egenproducerad 
marmelad, knäckebröd och biscotti, samt ägg, 
grönsaker och honung från Björlanda Prästgård. 
LIME säljer också ekologiskt frukt och grönt.
I butik och produktion har många människor 
som befinner sig i någon form av arbetsmark-
nadsåtgärd sin dagliga sysselsättning.
 
Jessica Järrebring är ny butiksföreståndare sedan 
ett par månader tillbaka.
– Butiken är ett av Räddningsmissionens ansikten 
utåt, säger hon. Jag har jobbat med sälj och rela-
tioner i nästan hela mitt liv och älskar att möta 
kunder i mitt arbete. Det som lockade mig att 
börja arbeta här var inte bara butiken i sig, utan 
också möjligheten att kunna stötta och hjälpa de 
personer som har sin sysselsättning i butiken. Att 
se människor växa varje dag, det gör mig glad 
och tacksam. 
Jessica Järrebrings ambition är att LIME eko-
butik ska vara en utvecklande och meningsfull 
arbetsplats för deltagare. 
– Jag vill sprida energi och livfullhet i butiken 
och få våra kunder att se och känna vilken skill-
nad de gör när de handlar hos oss. Jag vill att fler 

ska hitta hit! Framöver kommer det också att bli 
fler små events för våra kunder. Håll utkik!

– När man handlar i butiken LIME är man med 
och stödjer något gott och viktigt, fortsätter 
Jessica Järrebring. Allt överskott går tillbaka till 
våra verksamheter på ett eller annat sätt. Köper 
du t.ex. ett par fina varma strumpor hos oss, så 
skänker vi ett annat par till en hemlös. 
– Vår egen produktion är också unik. Vi har 
massor av produkter som produceras i vårt 
arbetsträningskök en trappa upp. De är dessutom 
fantastiskt goda och efterfrågade, vilket känns 
fantastiskt kul!
– Jag känner mig stolt när jag möter våra kunder, 
när jag kan säga att vi alla tillsammans bidrar till 
något gott.  
.......

Jag vill att fler  
ska hitta hit!

LIME – EKOBUTIK
ÖPPET: MÅN-FRE 10:00-18:00, LÖR 11:00-15:00, 
SÖN STÄNGT.

ALLMÄNNA VÄGEN 16 I MAJORNA, GÖTEBORG.
WWW.FACEBOOK.COM/LIMEGOTEBORG

ELISABETH GILLBERG
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- Vi vill hjälpa till lokalt. Det är viktigt både för mig och mina kolleger.
Det säger Per Edin, butikschef för ICA Supermarket i Åkered. Han har precis installerat en 
pantknapp till förmån för Göteborgs Räddningsmission på butikens pantmaskin för retur 
av burkar och flaskor.

TEXT: MALIN EKELUND FOTO: STANLEY EKELUND

ETT KNAPPTRYCK 
SOM GÖR SKILLNAD!

– Det lokala engagemanget är viktigt för oss på 
många plan; som lokala leverantörer till exempel. 
Och jag tror att våra kunder upplever detta som 
oerhört positivt att man kan stödja en organisa-
tion i sin egen stad på det här sättet.
Det hela startade med att Mats Adler, som 
är kontaktman för sociala rådet i Fiskebäcks 
Missionskyrka, gick runt till olika butiker 
och försökte förmå dem att skänka panten till 
Göteborgs Räddningsmission. Det blev ja i två 
butiker, Ica Supermarket Åkered och ICA Nära i 
Fiskebäck. 
Man ställde dit två lådor, där kunderna kunde 
lägga sina pantkvitton till förmån för Räddnings-
missionen. Men, Ica Åkered drabbades tyvärr 
av en stöld av kvittolådan i somras och detta 
startade en process hos butikschef Per Edin.
– Ica centralt har som policy att skänka till en 
internationell organisation, men vi ville gärna 
agera lokalt, säger han. Och det känns tryggare 
med en pantknapp, där man inte kan stjäla kvit-
tona och där vi har full koll på summorna. Så, 
vi bestämde i somras att från och med nu skall 

alla kunder kunna skänka sin pant direkt via ett 
knapptryck till Göteborgs Räddningsmission.
Och Mats Adler är mer än nöjd:

– Jag är så glad över det här samarbetet, säger 
han. Jag drivs personligen av min kristna tro och 
jag vill verkligen hjälpa till och göra vad jag kan. 
Men, man är också helt beroende av att personer 
som Per Edin och företag och butiker också vill 
dra sitt står till stacken.
– Det här känns fantastiskt och vi är så glada 
över att detta kan generera pengar till Rädd-
ningsmissionens viktiga arbete i Göteborg. 
.......

GÖR ÄPPELMUST 
AV DINA ÄPPLEN!
På Björlanda prästgård bedriver Göteborgs Räddningsmission arbetsträning för personer som varit 
ifrån arbetslivet en längre tid. Vi gör väldigt mycket på gården och en verksamhet är vårt musteri.
Istället för att låta äpplena förfaras kan ni lämna in dem hos oss så gör vi äppelmust av dem. Lämnar 
man in med egna flaskor kostar det från 15 kr/litern och vill man ha det i våra fina flaskor med etiket-
ter kostar det från 30 kr/ flaska (75 cl). 

Har man väldigt mycket äpplen och inte har användning för dem kommer vi gärna och plockar dem 
och använder dem till att göra egen must, som vi sen kan sälja. 
Allt överskott går till att kunna ha sommarläger för barn på gården.

Varmt välkommen med din beställning!

Kontakt:
Patrik Varnvik
073-9014116
p.varnvik@raddningsmissionen.se

Råmust 15 kr/l Tappas på egna kärl eller flaska

Pastöriserad must 20 kr/l Tappas på egna kärl eller flaska

Flaska 50 cl 15 kr  

Råmust + Flaska 50 cl 30 kr Must i flaska med etikett

Pastöriserad must + Flaska 50 cl 35 kr Must i flaska med etikett

Råmust - Bag in box, 3 liter 45 kr Egna kärl

Råmust - Bag in box, 5 liter 75 kr Egna kärl

Råmust - Bag in box, 10 liter 150 kr Egna kärl

Pastöriserad must - Bag in box, 3 liter 60 kr Egna kärl

Pastöriserad must - Bag in box, 5 liter 100 kr Egna kärl

Pastöriserad must - Bag in box, 10 liter 200 kr Egna kärl

PER EDINMATS ADLER
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BARNKONVENTIONEN 
SOM ETT ÄVENTYR

Bakom Björlanda prästgård, finns en åker, en klippa och en 
liten skogsdunge. Det är ett vackert naturområde och det är 
här som mellanstadieelever från ett antal skolor i Göteborg 
ska få uppleva Barnrättsäventyret i höst. 
– FN:s barnkonvention är ju en stolpig, juridisk text och det 
man brukar göra när man undervisar om den är att bryta ner 
några artiklar och försöka göra dem begripliga för barn. Det 
vi gör är att blanda fysiska samarbetsövningar, teoretiska dis-
kussionsövningar och konstnärliga uttryck, säger Erik Mjönes 
som sedan i mars är anställd av Erikshjälpen som tillsam-
mans med Räddningsmissionen står för detta projekt.

Lägerdag med äventyr och symbolik
Barnrättsäventyret är upplagt som en lägerdag och den 
börjar uppe på klippan vid en eldstad. Där delas barnen 
in i lag för att sedan ta sig igenom en hinderbana - eller 
snarare en äventyrsbana - där det gäller att hjälpas åt för 
att kunna ta sig fram.
Redan vid elden dyker barnkonventionen upp.
– Det finns mycket symbolik i en lägereld. Den kan 
symbolisera både mat och värme, säger Erik Mjönes 
och hänvisar till en av de grundläggande rättigheterna; 
rätten till liv.
Lägerleden väcker också frågan om barns rätt till skydd 
och utveckling. Elden kan ju innebära fara, något barn 
ska skyddas från. Och samtidigt har de rätt till utveck-
ling; de måste lära sig att hantera elden.

TEXT: JENNIE DANIELSSON FOTO: KATJA RAGNSTAM

Alla barn har rätt till liv, skydd, utveckling och deltagande. Det låter så självklart.  
Men för att på djupet förstå sina rättigheter behöver man tränga bakom orden. I projektet  
Barnrättsäventyret ger sig skolbarn ut i naturen för att med kropp, själ och tanke ta barn-
konventionen i besittning.

Ställs inför dilemman
– Det kan uppstå en del intressekonflikter när 
man måste göra en avvägning mellan skydd och 
utveckling, säger Erik Mjönes.
Barnen kommer också att ställas inför olika 
dilemman där olika rättigheter, eller intressen, 
står mot varandra. 
Erik Mjönes tar ett exempel med ett klätterträd 
på en skolgård. Eleverna ordnar namninsamling 
som visar att 70 procent vill att man ska få klättra 
i det. Så vad ska rektorn besluta? Här står skydd 
mot utveckling. Här står skydd mot deltagande.

Förstärker budskapet
Jenny Axebrink från Räddningsmissionen sitter 
med i styrgruppen för Barnrättsäventyret. Hon ser 
flera vinster med att på det här sättet kombinera 
fysiska övningar med teoretiska och konstnärliga.
– Man förstärker budskapet genom att förmedla 
det på olika sätt, det förankras bättre, säger hon.
Erik Mjönes ser upplägget som en möjlighet att 
nå alla barn. 
– Tanken är ju att nå alla barn, men alla barn är 
inte likadana. Därför behövs olika sätt att jobba 
med frågan. För ju bredare anslag vi har desto 
lättare kan vi nå var och en. 
Äventyrsbanan är den fysiska delen. Dilemman 
är den teoretiska. Dagen avslutas med att barnen 
ska skriva en låt tillsammans och därmed finns 
det utrymme för de barn som kanske varken är 
särskilt fysiskt eller resonerande lagda, utan mer 
åt det konstnärliga hållet. 
Men alla föräldrar som ordnat ett barnkalas vet 
att det kan vara svårt att få alla barn att träda 
fram och våga, även om man försökt hitta på 
grejer så att det ska finnas något för alla. Hur 
gör man för att ingen ska hamna i skymundan en 
sådan här dag, när det handlar om Alla Barn?
– Vi kommer att ha det ganska ledartätt, säger 
Jenny Axebrink. Tre ledare kommer hela tiden 

att följa barngruppen och hjälpa dem tillrätta.

Fångarna på fortet
Erik Mjönes är medveten om att det alltid finns 
några starka, impulsdrivna barn som vill ta för sig. 
– Men det här är något man få känna in tidigt 
och kanske gå in och bryta.
Samtidigt vill han bereda plats åt dessa barn. 
– För att jag ska kunna ge hjälp åt de barn som 
ropar efter det måste verksamheten vara anpas-
sad efter dem som är impulsdrivna, säger han. 
Han har ägnat mycket tid åt äventyrsbanan och 
så som den nu är utformad påminner den lite om 
banan i teveprogrammet Fångarna på fortet.
-Vid en station ska man föra fram en nyckel som 
hänger i hyskor på ett rep utan att släppa taget 
om nyckeln. Ett barn får hålla i nyckeln, men på 
något ställe kanske den ska över en gren, ja, då 
får de andra barnen hjälpas åt att lyfta den som 
håller i nyckeln.

Äventyrspedagogik
Erik Mjönes har i det här upplägget låtit sig 
inspireras av något som kallas äventyrspedago-
gik, ett sätt att lära och utvecklas genom att stäl-
las inför utmaningar och äventyr utanför klass-
rummet. På så vis ska kunskaper fästa djupare.
Men när man sedan känner till sina rättigheter, 
hur går man då vidare? 
Jenny Axebrink påpekar att det är en sak att 
känna till sina rättigheter, en annan att få 
plats att utöva dem i en värld där vuxna sätter 
ramarna.
– Kanske skulle man utbilda vuxna i detta också, 
funderar hon.
Men Erik Mjönäs menar att saken löser sig själv 
på lite sikt:
– Det fina är att om tio år är dessa barn föräld-
rar, säger han.
.......

Är du intresserad av att ta 
Barnrättsäventyret till din 
skola?
 
Ta kontakt via  
erik.mjones@erikshjalpen.se
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TILLSAMMANS KAN VI 
SKAPA FÖRÄNDRING
Det finns många goda krafter i samhället som vill stödja de utsatta EU-medborgarna.
Men, samordningen har inte alltid fungerat. Nu arrangerar Göteborgs Räddningsmission  
en konferens där organisationer och kyrkor möts för att tillsammans skapa förändring.

TEXT: JONATAN SVERKER  FOTO: KATJA RAGNSTAM

flera samfund och kyrkor att delta. Emil Mattsson hoppas att de ska 
kunna enas kring konkreta krav, som att alla barn som är i Sverige 
ska ha rätt till skolgång och sjukvård oavsett var man kommer ifrån.
– Vi vill försöka mobilisera kyrkorna så att de träder upp i frågorna. 
Om Sveriges kyrkor tar ställning för kraven då blir det viktigt för 
partierna att lyssna.
Han vill se ett gemensamt uttalande från kyrkorna, kanske en kam-
panj för EU-medborgarenas rättigheter. 

– Vi behöver någon form av avstamp, kanske som Påskuppropet som 
ställde krav på en generösare flyktingpolitik.

Långsiktiga lösningar
Det Emil Mattsson tycker är centralt är att man fokuserar på lång-

siktiga lösningar som verkligen förbättrar situationen i 
EU-medborgarenas hemländer. Därför kommer även 

organisationer från Rumänien att delta.
– Vi har fokus både på Sverige och Rumänien. Vi 

har flera deltagare från Rumänien som kommer 
att berätta om arbetet där. Det är lätt att man 
missar delaktigheten, om man inte får med sig 
romerna själva på förändring kan det vara 
meningslöst i längden, säger han.
Bland dem som deltar finns Soraya Post, 
ledamot i Europaparlamentet och mång-
årig aktivist i romska frågor, och Thomas 
Hammarberg, som varit generalsekreterare 
för Amnesty International och som större 
delen av sitt liv arbetat med mänskliga rät-
tigheter. Eftersom det är en brokig skara 
deltagare kommer det också att finnas 
olika åsikter om hur arbetet ska bedrivas 
på bästa sätt.
– Det är ok att ha olika åsikter under 
konferensen. Detta är inget som är 
friktionsfritt, säger Emil Mattsson.

Hoppas på en fortsättning
Han hoppas att konferensen inte 
blir en engångsföreteelse, utan 
att den kan komma tillbaka i 
någon form. Att arbeta med de 
utsatta romerna kommer även i 
framtiden vara en viktig fråga för 

Räddningsmissionen.
– Räddningsmissionen jobbar med 

många målgrupper, men har alltid 
funnits där för de mest utsatta som 
inte har samhällets skydd. För 50 
år sedan vad det svenska hemlösa, 
idag har vi ett åtminstone halvfung-
erande skyddsnät för dem. Men de 

som kommer från Rumänien och 
Bulgarien är otroligt utsatta. Det ligger 

i vår själ att hjälpa dem.
.......
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Den stora nöd som blivit synlig genom de 
utsatta EU-medborgarna har engagerat många 
i Sverige. Nästan överallt finns det privatper-
soner, föreningar och kyrkor som på olika sätt 
försöker att stödja och hjälpa dem som kommer 
från Rumänien och Bulgarien för att tigga. Men, 
alla dessa engagerade har hittills inte talat med 
en gemensam röst. 
Den 1-2 oktober kommer konferensen ”Utsatta 
EU-medborgare” att hållas i Göteborg. Göte-
borgs Räddningsmission är initiativtagare, 
men en rad andra organisationer och kyrkor är 
medarrangörer.

Möta fattigdomen
– I Sverige är det mycket längesedan vi hade 
en sådan fattigdom som vi ser nu. Vi behöver 
utveckla vår kompetens kring hur vi möter den, 
säger Ulrika Falk, som är Räddningsmissionens 
samordnare för arbetet med romer.
Under konferensen kommer man att lyfta fram 
positiva exempel på det som faktiskt görs. Det 

gäller till exempel Räddningsmissionens förskola 
för romska barn och Stadsmissionens center för 
EU-medborgare som heter Crossroads.
Ulrika Falk menar att det inte alltid främst mat 
och kläder som behövs. I grunden är det som 
krävs övergripande förändringar i samhället.
– Vi behöver se vilka resurser vi har så att vi 
tillsammans kan verka för social förändring, 
säger hon.

Diakonal mobilisering
En viktig del av konferensen handlar om hur 
organisationerna och kyrkorna tillsammans kan 
höja rösten och ställa krav på politikerna.  
Emil Mattsson, som är direktor på Räddnings-
missionen, menar att det är en sida som behöver 
utvecklas.
– Det ligger i Räddningsmissionens uppdrag 
att arbeta med diakonal opinionsbildning och 
mobilisering. Men, vi har ibland varit för dåliga 
på det, säger han.
I konferensen kommer bland annat ledare från 
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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
Autodesk
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
Ica Supermarket Åkered
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

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

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



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

Under våren och sommaren samlade vi på Göteborgs Räddningsmission specifikt in peng-
ar till våra sommarläger. Och tack vare era gåvor har vi kunnat genomföra tre läger, flera 
utflykter och många aktiviteter för barn i olika sociala situationer.

Solrosen anordnade familjeläger för barn som har en mamma eller pappa i fängelse. Och här är 
några citat från barnens utvärdering av vad lägret fått betyda för dem:

Solrosen är bäst i världen! (Har inte varit i hela 
världen, men det känns så).  

En 10 årig flicka säger allvarlig: Det behöver 
vara längre läger, för här känner jag mig bra.

Eller tonåringen som vid lägerelden säger:  
Jag visste inte att det fanns så många som har 
en liknande situation som mig….

Lägren är det enda som kostar något i Solro-
sens verksamhet. Detta för att familjerna själva 
uppskattar att få betala lite för allt de får under 
lägret. En mamma svarade såhär på frågan om 
det finns något mer önskemål på våra läger. 

Tack så mycket! 150 kr… Ska man önska sig 
mer? Det tycker inte jag. Jag känner mig som 
att jag har en familj här i Sverige. Tack!

En annan mamma beskrev det såhär:  
Här känner jag mig sedd och värdefull!

Läger skapar utrymme för svåra samtal
Ett annat barn sitter tillsammans med solrospersonal och sin mamma och vill ha hjälp att förstå 
varför hennes pappa suttit i fängelse.  Varför gjorde han så han hamnade i fängelse?
Det blir ett långt och viktigt samtal mellan mor och dotter och vår familjepedagog upplever att 
det är en hjälp att hon sitter där med dem. Hon behöver inte säga något, men hon ger dem mod 
att prata om det som är svårt att prata om. 

Tack för att du med dina gåvor är med och skapar god sommarminnen för våra Solrosbarn!

VIKTIGA SOMMARLÄGER

”HÄR KÄNNER JAG MIG 
SEDD OCH VÄRDEFULL!”


