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Vi kan kalla henne Alice. Hon är som vilken sjuåring som helst, levnadsglad – älskar 
att busa, leka, och måla. Men de sista åren har varit tuffa för Alice och hennes familj. 
Sedan en tid tillbaka bor Alice och hennes mamma i ett rum på ett vandrarhem som 
socialtjänsten betalar. Vandrarhemmet är trångt, ofta smutsigt och man måste dela 
kök och toaletter med många andra människor som man inte känner. Och skolan 
ligger långt borta, i en helt annan del av Göteborg. Vilket förstås gör att det blir svårare 
att träffa de vanliga kompisarna på eftermiddagarna och helgerna. Och det värsta 
av allt – de kommer inte vidare till något annat boende. Så länge mamma inte har 
något jobb utan går på försörjningsstöd är dörren i princip stängd till den vanliga 
bostadsmarknaden.

Alice är ett av 641 barn i Göteborg som räknas som ”hemlösa”. Det betyder inte att hon 
sover ute. Men det betyder att hon och hennes familj inte har något eget hem. De kan 
inte rota sig eftersom de bara bor tillfälligt. 641 barn är alldeles för många – och tyvärr 
har de blivit fler de sista åren.

Just nu är Räddningsmissionen involverade i ett stort och viktigt arbete tillsammans 
med kommunen och andra aktörer kring hur vi ska få bukt med hemlösheten i 
Göteborg. I detta arbete är det helt livsviktigt att vi lägger ett särskilt fokus på dessa 
hemlösa barnfamiljer.

Om det är ett budskap vi skulle vilja skicka iväg till Göteborgs och världens alla 
beslutsfattare så är det detta: prioritera barnen! När vi satsar på barnen här och nu 
satsar vi samtidigt på framtiden. När vi skapar ett samhälle som är bra för barnen leder 
det samtidigt till ett samhälle som är bra för oss som är vuxna. Och när vi förbättrar 
situationen för utsatta barnfamiljer i Göteborg bygger vi samtidigt en stad som vi alla 
vill bo i. Allt hänger ihop.

På Räddningsmissionen arbetar många av våra medarbetare direkt med barn i utsatta 
livssituationer. Oavsett om det gäller hemlösa barnfamiljer i Göteborg, barn som 
har föräldrar i fängelse, barn till fattiga familjer från Rumänien eller Bulgarien eller 
ensamkommande killar och tjejer från Afghanistan, Eritrea, Syrien eller Somalia. En 
del av dessa barn och ungdomar är liksom Alice i akut behov av bättre boende. Andra 
behöver utbildning eller socialt stöd. Men gemensamt för alla är att de behöver vuxna 
människor med stora hjärtan som bryr sig.

Tack för ditt stöd i detta viktiga arbete. Med önskan om en välsignad sommar!
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GöTEboRG öPPNAR 
SINA SkoLoR föR bARN 
TILL uTSATTA.

Den som inte gått i skola i sitt 
hemland, men som får gå här i 
Sverige är mer sugen på skola när 
han eller hon kommer hem igen. 
Att öppna skolportarna för barn till 
utsatta EU-medborgare ger många 
vinster. Läs mer på s. 4-6

bAPTISTföRSAMLINGEN 
SÅLDE SIN fASTIGHET TILL 
RÄDDNINGSMISSIoNEN 
 
Nu hjälper de till att integrera 
ungdomarna i lokalsamhället via 
simskola och pannkakscafé. 
Läs mer på s. 7
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ATT HA ETT öVERSkoTT AV kÄRLEk & ETT LEDIGT RuM 
 
Det är nu tre år sedan Ali, då 14 år, kom till familjen Rundblom. Lars och 
hans fru Klara Rundblom hade fått höra att två killar från Afghanistan 
behövde en familj och bestämde sig för att bli familjehem. 
Läs mer på si. 8-10

SoLRoSEN EXPANDERAR 
TILL boRÅS

Solrosen är också på gång med 
att utöka sin verksamhet rent 
geografiskt. I ett samarbete 
med Erikshjälpen ska de nu 
också arbeta med Borås som 
upptagningsområde. 
Läs mer på s. 12-13
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Den som inte gått i skola i sitt hem-
land, men som får gå här i Sverige 
är mer sugen på skola när han eller 
hon kommer hem igen. Att öppna 
skolportarna för barn till utsatta 
EU-medborgare ger många vinster.

Debatten om huruvida det är rätt och 
lämpligt att barn till utsatta EU-med-
borgare som uppehåller sig i Sverige 
går i skola medan de är här, har varit 
lång och livlig.

Argumenten mot har handlat om att 
man inte ska uppmuntra föräldrar att 
rycka upp barnen från deras skola i 
hemlandet för att de ska kunna följa 
med på tiggarresor till Sverige.

-I vissa fall kan det vara så att de tas 
ur skolan för att följa med, men då 
rör det sig sällan om någon fungeran-
de skolgång. Oftare är det så att de 
barn som kommer med inte har gått 
i skola alls, säger Ulrika Falk, verk-
samhetsledare för området Utsatta 
EU-medborgare.

Hon ser också att de barn som fått gå 
i skola i Sverige i många fall fortsätter 
i skola när de kommer tillbaka hem. 
När föräldrarna ser de positiva effek-
terna av skolgång är de mer benägna 
att satsa på det även hemma, trots 
att det är förenat med ganska stora 

kostnader. Skolan är visserligen gratis 
i till exempel Rumänien, men mate-
rial, skoluniform och resor till och 
från skolan måste familjerna bekosta 
själva.

Ett annat argument mot att dessa 
barn ska få gå i skola här, har varit 
att det skulle locka hit fler fattiga 
barnfamiljer. Det stämmer inte, 
menar Ulrika Falk, och Karin Pleijel 
(MP), skolkommunalråd i Göteborg, 
säger att det totalt rör sig om ganska 
få barn.

-Vi registrerar ju inte varifrån folk 
kommer, men min bild är att det 
handlar om ett 20-tal barn, säger 
hon.

Räddningsmissionen driver sedan 
flera år Öppna förskolan för barn 
till utsatta EU-medborgare. Verk-
samheten kombinerar förskola och 
familjecenter och här pågår den skol-
förberedande verksamhet som många 
utsatta barn, särskilt de romska, inte 
får tillgång till hemma.

-Vi jobbar med att stärka relationen 
till utbildning och kör mycket pepp-
ning, säger Ulrika Falk.

Härifrån har flera barn lotsats in i 
den svenska skolan. 

Andra har inte gått i Räddnings-
missionens öppna förskola, men 
däremot i i vanlig kommunal för-
beredelseklass. Ana, 12 år, har tagit 
den vägen in i skolan. I rapporten 
Mellan hopp och förtvivlan som getts 
ut av Rädda Barnen i samarbete med 
Sveriges Stadsmissioner och Rädd-
ningsmissionen berättar hon om sin 
skolupplevelse: 

”Jag har gått ett tag i en speciell 
skola här i Göteborg, där jag lärt mig 
svenska bättre, men nu ska jag börja 
i min riktiga klass. Det ska bli så 
roligt.”

Samtidigt är det inte bara till att glida 
rätt in i det svenska skolväsendet. En 
del föräldrar känner tveksamhet inför 
att närma sig det.

-Man kan vara osäker på hur man 
ska ta den här kontakten, man har 
inte språket och man är rädd att inte 
bli väl emottagen. Det finns en oro 
för att man inte ska kunna förklara 
sin situation eller att ens barn ska 
bli omhändertagna av myndigheter, 
säger Ulrika Falk.

Sedan är det inte alla skolor som är 
vana att hantera barn som befinner 
sig i så svåra omständigheter som 
barn till utsatta EU-medborgare gör. 

Göteborg öppnar 
sina skolor för 
barn till utsatta

SoLRoSEN / TEXT JENNIE DANIELSSON / BILD KATJA RANGSTAM
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”De är väldigt 
motiverade. De vill inte 

hamna i tiggeri och deras 
föräldrar vill inte att de 

ska hamna där.”
Karin Pleijel

Skolkommunalråd i Göteborg

Ensamkommande välkomnas  
med pannkakor och simskola

Som hand i handske. Så kände baptistpastorn när Räddningsmissionen bestämde sig 
för att köpa Vallersgården av församlingen och starta boende för ensamkommande. 

Nu bidrar församlingen till att integrera ungdomarna i lokalsamhället.

I Vallersvik, ungefär 200 meter från havet, ligger 
Vallersgården som sedan den 21 mars är ett av 
Räddningsmissionens boenden för ensamkommande 
flyktingbarn. Det har plats för 26 tjejer och killar i åldrarna 
14 till 20 år.

Carina Bengtsson är verksamhetsansvarig och hon säger att 
hon inte vet hur mycket ungdomarna uppskattar havet, men 
att flera av dem har tagit ett dopp.

-Johodå, det har de, men en av dem skar sig tyvärr i foten, 
säger hon. 

Många av de ensamkommande kan inte simma, så en av 
de aktiviteter Vallersgården ordnat för ungdomarna är 
simskola. Men då på simhallen i Kungsbacka.

-Vi tyckte det var viktigt just för att boendet ligger så här 
nära vattnet, säger hon.

Räddningsmissionen köpte Vallersgården, med två andra 
tillhörande byggnader, av den lokala Baptistförsamlingen 
som länge varit ute efter en köpare för att få loss pengar till 
en ny kyrka. 

-När Räddningsmissionen kom med ett bud kändes det 
som handen i handsken, säger Anders Westman, pastor och 
församlingsföreståndare i Baptistförsamlingen.

Han är glad att lokalerna kom till användning på detta sätt 
och siktar på samverkan mellan Räddningsmissionens 
boende och församlingen.

Församlingen brukar ordna vad de kallar pannkakscafé dit 
alla ungdomar är välkomna. Sist kom cirka 60 ungdomar, 
både ensamkommande flyktingar och ungdomar från 
trakten, för att spela spel och umgås.

Carina Bengtsson tycker att boendet fått en mycket bra start 
med ett fint mottagande i grannskapet. 

-Och det finns många olika föreningar här i området. Vi har 
fått cyklar till boendet och den lokala volleybollföreningen 
har gett oss ett volleybollnät. Det känns som att dörrarna 
står öppna. Många har också kommit och frågat om jobb på 
Vallersgården, säger hon.  

ENSAMkoMMANDE / TEXT JENNIE DANIELSSON / BILD JUDIT HABBE

-Lärarna kan behöva avlastning i de 
sociala frågorna. Det är en svår sak 
att bära, att barn kan leva så rättslöst 
som dessa barn gör. Men då kan de 
ringa till oss och ställa sina frågor.

Ulrika Falk pratar om ”brobyggare”, 
om personer som kan fungera som 
länk mellan barn och föräldrar å ena 
sidan och skolpersonal och kommu-
nen å andra sidan. Inte minst behövs 
det hjälp med att komma över den 
språkliga barriären. 

För svenska barn är steget in i 
skolan väldigt litet då de flesta går i 
förskolan från det att det är riktigt 
små. Förskolor finns så klart även i 
Rumänien, om än i annan form. Men 
det händer att den svenska förskole-
tanken går på export till Rumänien. 
På oväntade vägar.

Ulrika Falk berättar om en pojke som 

kom hit som bebis. Han är nu fyra 
år och tillbaka hemma i Rumänien. 
Hans familj har under tiden i Sverige 
börjat tycka att det är viktigt med 
förskola och nu går han i en förskola 
i hemlandet. Räddningsmissionen 
har fortfarande kontakt med pojkens 
farmor och en dag ringde farmodern 
och berättade om pojkens första dag 
på den nya förskolan, en förskola där 
han är det enda romska barnet. Han 
kan bara romani och svenska, men 
hans farmor var med för att tolka till 
rumänska. 

-Och pojken, som är väldigt bra på 
relationer, hamnar denna första dag i 
en cirkel av barn som lyssnar när han 
berättar för dem om ”sin svenska för-
skola”. Han berättar om frukosten, att 
man kan få mer pålägg fast man inte 
vill ha mer bröd. Han berättar om 
alla pennor och målarböcker. Barnen 
frågar honom om han ska åka till-

baka till sin förskola i Sverige och då 
säger han nej, men att han ska ta med 
sin förskola till dem i Rumänien.

Ulrika Falk skakar på huvudet. En 
romsk pojke som får chans att förkla-
ra stora världen för sina rumänska 
kamrater - det händer inte varje 
dag. Personalen hade dessutom bett 
farmodern - som själv inte gått en 
dag i skola - att kolla upp hur man 
jobbar med olika material i svenska 
förskolor.

-Så kan normöverföring gå till, säger 
Ulrika Falk.

I sommar ska några från Räddnings-
missionens öppna förskola ner till 
Rumänien på semester och då ska de 
passa på att lämna över lite material 
till pojkens nya förskola.

Öppna förskolan är ett IOP, ett 
idéburet offentligt partnerskap, vilket 
innebär att kommunen och organisa-
tionen samarbetar. Öppna förskolan 
finansieras till största delen utav gåv-
omedel och ofta är det de idéburna 
organisationerna som hjälper barnen 
att komma i kontakt med en svensk 
skola.

Karin Pleijel har träffat flera av de 
barn till utsatta EU-medborgare som 
går i skola i Göteborg.

-De är väldigt motiverade. De vill 
inte hamna i tiggeri och deras för-
äldrar vill inte att de ska hamna där, 
säger hon.  

Anders Westman,  församlingsföreståndare & pastor
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fAkTA

•  Kommunen är ytterst ansvarig 
för de barn som uppehåller 
sig i kommunen och beslutar 
formellt om en placering.

•  Den familj som vill bli 
familjehem genomgår en 
utredning bestående av  
bland annat hembesök och 
intervjuer.

•  Utdrag görs ur olika register 
som brottsregistret och 
socialregistret.

•  Mycket arbete läggs på att 
matcha barn och familjer.

•  Familjen får regelbunden 
handledning, ett arvode, 
samt ersättning för 
omkostnader.

•  Familjehemsvistelsen kan 
avbrytas av barnet eller 
familjen om det inte fungerar.

•  Den placerade har en god 
man till stöd, vilket innebär 
att familjehemmet inte 
sköter något som har med 
asylprocessen eller annat 
juridiskt att göra.

Ali hittade hem  
hos familjen Rundblom

-Jag tror man ska tänka så här: ”Ett 
barn till.” Inte: ”Ett annorlunda barn”. 
Visst, det finns kulturskillnader, men 
det är ju framför allt tonåringar det 
handlar om och de är ju mysterier i 
sig oavsett de kommer från Afghanis-
tan eller Borås, säger Lars Rundblom.

Det är nu tre år sedan Ali, då 14 år, 
kom till familjen Rundblom. Lars 
och hans fru Klara Rundblom hade 
fått höra, via den fotbollsförening där 
Lars är aktiv, att två killar från Afgha-
nistan behövde en familj. 

Men hur bra måste man inte vara 
för att ta hand om ett barn som haft 
och har det svårt - det är klart att den 
frågan inställde sig.

-Varje familj har sina utmaningar och 
problem, och man känner sig väl ald-
rig som årets pappa. Men en familj 
är alltid bättre för ett flyktingbarn 
än alternativet institution - även om 
den är jättebra. De ensamkommande 
kommer från vanliga familjer och de 
passar bäst i vanliga familjer. 

Familjen Rundblom bor i en rymlig 
villa, har gott ställt, är friska allihop. 
Lars och Klara tänkte att om inte vi 
kan, vilka kan då? De hörde av sig 
till det boende som hade hand om 
pojkarna och därefter startade den 
procedur man behöver gå igenom 
för att bli familjehem. Bland annat 
genomfördes djupintervjuer i syfte 
att bedöma deras lämplighet. Lars 
säger att den processen stärkte deras 
självförtroende.

Ett extra rum och ett överskott av kärlek. Det är vad som behövs  
för att vara familjehem åt ett ensamkommande flyktingbarn.  

Lars Rundblom och hans familj kände att de hade detta.

-Nu vet ju vi att vi är hyfsat kom-
petenta föräldrar, men det är ändå 
tryggt att någon annan granskar 
en. Sedan handlar det också om att 
matcha barn med familj. Det är vik-
tigt för det barn som ska komma, att 
man passar ihop.

Det är också viktigt för barnen i 
familjen att det stämmer. Samtidigt 
kan det vara svårt att göra alla nöjda 
och man kan inte paxa ett visst barn. 
Vera, då 8 år, ville haft en storasys-
ter och Alfred, då 11, önskade en 
lillebror och Hjalmar, 14, ville inte ha 
en jämnårig.

Och det var den enda punkt som fa-
miljen Rundblom, enligt boken, inte 
var lämplig på. För rekommendatio-
nen är att den ensamkommande inte 
ska vara lika gammal som det äldsta 
barnet i mottagarfamiljen om de är 
av samma kön, för då kan det uppstå 
konkurrens. 

Men eftersom det var så mycket an-
nat som stämde lutade det ändå åt att 
Ali skulle bli placerad hos dem.

Lars satte sig med Hjalmar och gick 
igenom hans ”orospunkter”. Till ex-
empel ville Hjalmar att de inte skulle 
blanda sina kompisar i början.

-Hade vi trott att Hjalmar skulle må 
dåligt av det här hade vi avstått, men 
det trodde vi inte. Allt han oroade sig 
för kunde vi lösa, och en sådan här 
sak är ett vuxenbeslut. Ett barn ska 
inte ha på sitt samvete att ha sagt nej 

till ett annat barn.

Ett halvår efter att Ali hade flyttat in 
pratade de med Hjalmar för att höra 
hur han tyckte det funkade. 

-Hjalmar sa: ”Klart det funkar, han är 
ju min brorsa.” Det var nästan så jag 
fick en tår i ögat, säger Lars.

Ali blev alltså placerad hos Rund-
bloms. Han hade då varit i Sverige i 
ett år och pratade bra svenska. Han 
var duktig och så skötsam att Lars 
och Klara tyckte att han behövde 
”avfostras” lite, behövde få vara van-
lig tonåring också. Han gled snabbt 
in i familjen. Under hela det år som 
Ali bodde hos Rundbloms var det 
egentligen bara en vecka som var 
riktigt tuff. Alis mamma och syskon 
hade flytt till Iran och där blev hans 
lillebror misshandlad av ett gäng. 
Han fick armen knäckt och Ali var 
utom sig av oro, ”Vi måste få hit dem, 
pappa Lars!”. 

Att påverka asylprocesser är ing-
et man vare sig kan eller ska som 
familjehem, men i det läget var det 
bra att kunna få samtalsstöd av den 
handledare som varje familjehem får 
tillgång till, dels för regelbundet stöd, 
men också för stöd i akuta situatio-
ner.

Alis lillebror klarade sig bra och träf-
fade aldrig på det där gänget igen. 

Kulturkrockar då? Jo, men mest 
dråpligheter, tycker Lars. Vissa saker 

ATT VARA fAMILJEHEM / TEXT JENNIE DANIELSSON / BILD JUDIT HABBE

”Vi söker inga perfekta familjer, för några 
sådana finns inte. Men ett överskott av kärlek,  

en plats vid matbordet och ett ledigt rum -  
det behöver man ha.” 

Sara Odén, projektledare familjehemsverksamhet
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ny huvudman!

SJunG SPRÅKET

#wow!

Hej björn breitfeld, medlem i kristus konungen 
församling som är ny huvudman för Göteborgs 
Räddningsmission! berätta gärna lite om er 
församling.
 
Kristus Konungens katolska församling är välkänd för de 
flesta göteborgare med sitt läge vid Heden. Vi har ca 5800 
registrerade medlemmar. Vi är rika på människor från olika 
ursprung och är fattiga på pengar, vilket ger oss en än 
större rikedom med alla frivilliga medarbetare.
 
Vad är det som gör att ni går in som huvudman 
för Göteborgs Räddningsmission?  
 
I katolska kyrkan har vi diakonal verksamhet genom det 
egna organet Caritas. Som verksamma mitt i Göteborg med 
den nöd som finns i staden ända upp på vår kyrktrappa har 
vi länge diskuterat hur vi skulle kunna hjälpa till praktiskt, 
här och nu där behovet är som störst. För det saknar 
vi erfarenhet och resurser för att på ett meningsfullt sätt 
ensamma kunna bidra. Genom våra tidigare kontakter med 
Räddningsmissionen och kanske också som ett svar till våra 
många unga som frågar efter möjlighet att få hjälpa till för 
att mildra nöden, föll det sig helt naturligt att söka samarbete 
med den organisation som har den kunskap, erfarenhet och 
resurser som vi själva saknar.

Under flera år har vi tillsammans med 
Svenska kyrkan i Bergsjön jobbat utifrån 
övertygelsen att sång och musik har en 
pedagogisk kraft när det gäller att lära 
sig ett språk. Nu har sångmaterialet 
som vuxit fram under åren samlats i ett 
arbetsmaterial under namnet: Sjung 
språket.

Sångerna är utformade i grupper med 
barn, ungdomar och vuxna och är 
skrivna av Jan Mattsson som arbetar som 
musikpedagog i Bergsjön.

Beställ CD och ledarhandledning på  
shop.raddningsmissionen.se.

BLI FaddER

”Vi vill träffa svenskar och träna 
på att prata svenska!” 
Detta återkommande önskemål från nyanlända 
ungdomar blev starten på en ny satsning 
kring fadderverksamhet som började under 
förra hösten. Resultatet så här långt är ca 100 
nystartade relationer där en ungdom som bor 
på ett boende för ensamkommande barn har fått 
kontakt med en familj eller person som vi kallar 
fadder. 

Det handlar om att dela lite av vardagen 
med varandra. Fredagsmys, trädgårdsarbete, 
släktkalas, träningsgemenskap, utflykter och 
goda samtal är några exempel på vad det 
kan innebära. I höst fortsätter vi att skapa nya 
relationer och fler faddrar behövs. Anmäl ditt 
intresse till: 
 
fadder@raddningsmissionen.se.

Niclas Hansén och Sara Odén är projektledare för Göteborgs 
Räddningsmissions familjehemsverksamhet sedan februari.

med Sverige är svåra att förklara. 
Som till exempel konceptet sommar-
stuga. Ali fattade inte vitsen med att 
sätta sig i ett litet hus utan bekväm-
ligheter när huset i stan var så stort.

-Vi hade köpt en gummibåt som vi 
tänkte att Ali och Hjalmar kunde 
greja med och så gjorde vi upp disk-
schema för barnen så att de fick tjäna 
ihop till sina glassar på det viset. Ali 
undrade vad gummibåten kostade 
och tja, den var ju inte billig. Han 
räknade ut att man kunde få tre disk-
maskiner för det priset. Hur skulle vi 
förklara? Diskmaskin, visst, men inte 
i stugan! Inte på sommaren! I Sverige 
diskar vi för hand på somrarna.

Ali bodde hos Rundbloms i ett år. 
Sedan lyckades hans mamma och 
syskon komma hit och få uppehålls-
tillstånd. Han har kontakt med sin 
pappa, men pappan befinner sig på 
ett annat ställe i världen. 

Uppdraget som familjehem är slut-
fört, men Ali och Rundbloms har valt 
att fortsätta relationen. Någon gång i 
månaden träffas Ali och pappa Lars, 

tar promenader och pratar. Utöver 
det är han alltid inbjuden till famil-
jesammankomster, för Ali är deras 
kusin, har de bestämt.

Räddningsmissionen startade sin 
familjehemsverksamhet i februari 
och har nu utrett tre familjer som står 
redo att ta emot barn. Några barn har 
fått placering i Räddningsmissionens 
regi. Familjen Rundblom, inklusive 
Ali, har bidragit med att ställa upp 
vid Räddningsmissionens informa-
tionsträff och berättat om hur det kan 
vara att vara familjehem.

Det är kommunen som beslutar om 
placeringar och som anlitar Rädd-
ningsmissionen. Behovet av familjer 
är stort. 

Sara Odén, en av två projektledare 
för Räddningsmissionens familje-
hemsverksamhet, jobbar hårt med att 
hitta trygga hem.

-Många av de barn som kommer sä-
ger själva att de vill bo i ett hem. Och 
de behöver få det sammanhang som 

en familj kan ge, säger hon.

Hon säger också att det inte är 
perfekta familjer de söker, för några 
sådana finns inte. 

-Men ett överskott av kärlek, en plats 
vid matbordet och ett ledigt rum - 
det behöver man ha.  

bLI fAMILJEHEM!
 

Behovet av trygga och stabila 
hem är stort! Vi vill engagera 
er som är en trygg familj, har 

ett överskott av kärlek, ett ledigt 
rum och en extra plats vid 

matbordet. För mer information 
och intresseanmälan kontakta: 

 
Sara odén 

Tel: 072-145 42 19 
sara.oden@ 

raddningsmissionen.se

Fiskebäcksloppet - tre hamnar som gick av 
stapeln på nationaldagen samlade in  
340 000 kr då alla startavgifter gick 
oavkortat till våra barnverksamheter Öppna 
förskolan och Solrosen! Stort TACK till 
arbetsgruppen bakom loppet samt Fiskebäcks 
missionskyrka och Fiskebäckskyrkan för ert 
stora engagemang!

A
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Nu får Solrosen chans att 
hjälpa fler. Genom ett sam-
arbete med frivården kan 
de också ge stöd åt barn 
med föräldrar som fått an-
nan påföljd än fängelse.  
 
Det kan röra sig om fotboja. Eller 
det kan vara skyddstillsyn. Att ha en 
frivårdspåföljd innebär att man i och 
för sig inte är inlåst på anstalt, men 
att ens rörelsefrihet är kringskuren. 
Att vara barn till en förälder som står 
under överinsyn av frivården kan 
vara nog så svårt.

Det kan jämföras med ett osynligt 
funktionshinder; allt ser vanligt ut, 
men det finns en begränsning. Men 
att stötta ett barn med en förälder 
i frivård innebär också andra saker 
jämfört med ett barn med förälder på 
anstalt.

-Om ett barn har en mamma med 
fotboja påverkar det barnet trots att 
mamman bor hemma, för hon är 
ju på ett vis ändå låst, säger Helena 
Lööf, familjepedagog vid Solrosen.

Genom Solrosens arbete kan barnet 
få stöd i att förhålla sig till den situa-
tionen.

En annan fördel med att Solrosens 
engagemang nu når in i frivården är 
att de kan fortsätta att hjälpa ett barn 
vars förälder tidigare varit på anstalt 
men där påföljden omvandlats till 
exempelvis fotboja. 

Att Solrosen nu utökar beror till dels 
på att de har fått statsbidrag från 
kriminalvården. Praktiskt innebär 
det att Solrosen fått ett kontor på fri-
vården vilket underlättar samarbetet.

-De kan konsultera oss i fråga om 
vad som är bra barnperspektiv för ett 
specifikt barn och de kan boka tid 
med oss åt sina klienter, säger Line.

Samarbetet innebär också möjlighet 
att ge information och få kontakt 
med alla, både föräldrar och syskon, 
som är i kontakt med frivården eller 
som finns på häkte eller anstalt.
Solrosen är också på gång med att 
utöka sin verksamhet rent geogra-
fiskt. I ett samarbete med Erikshjäl-
pen ska de arbeta med Borås som 
upptagningsområde och de kommer 
att anställa en ny familjepedagog som 
arbetar uteslutande där.

När verksamheten utökas är det ock-
så viktigt att se över innehållet. Line 
och Helena funderar mycket på hur 
man ska möta barnen i verksamheten 

utifrån deras förutsättningar. Givet 
är förstås att varje barn är en unik 
individ och ska mötas som sådan, 
men i och med att Solrosen från och 
med nu inte bara vänder sig till barn 
med en frihetsberövad förälder utan 
också till barn med förälder inom 
frivården, måste de ta sig en funde-
rare över skillnaden mellan målgrup-
perna.

-Hur vi jobbar med barn med föräld-
er på anstalt är väldigt upparbetat. 
Nu är vi på en ny arena och då är det 
viktigt att det inte blir spretigt, säger 
Helena. 

Under våren har de varit på inter-
nationell konferens i Zagreb där de 
träffat andra organisationer som 
jobbar med samma målgrupp. 

Line berättar om en workshop där de 
pratade om hur man ska undvika att 
bidra till stigmatisering av målgrup-
pen.

-Vi möter barn som under en period 
i livet har att förhålla sig till att en 
förälder är frihetsberövad. Då måste 
vi fundera på om vi ska definiera 
gruppen som behövande och utsatt 
eller tillskriva dem kompetens och 
motståndskraft. Vi samlar ju in 
medel till verksamheten och då är det 

Solrosen expanderar 
- fler barn får stöd

SoLRoSEN / TEXT JENNIE DANIELSSON / BILD KATJA RANGSTAM

förstås kraftfullt att betona utsatthe-
ten. Men det gäller att vara medveten 
om när man kommunicerar vad, 
säger Line.

Line tycker att en viktig funktion 
som Solrosen har är att informera om 
rättigheter.

-De är rättighetsbärare och det 
behöver de få information om. Det är 
då man kan hantera det som händer i 
ens liv, säger hon.

Inom Solrosen handlar alltså mycket 
för tillfället om hur man tar emot den 
nya målgruppen. Men det finns också 
ett nytt inslag i hjälpen till frihetsbe-
rövade föräldrar. Helena är utbildad 
instruktör i spädbarnsmassage och 
det kan från och med i vår erbjudas 
den förälder som har med sin bebis 
sitt barn på anstalten.  
Massagen går till så att Helena leder 
föräldern i kontakten med barnet; 
föräldern har sin bebis och Helena 
har en docka.

-Spädbarnsmassage är en verksam 
metod för att närma sig sitt barn. Vi 
får också möjlighet att samtala om 
hur man som förälder kan känna 
igen olika sorters skrik, om att söka 
ögonkontakt med barnet och reso-
nera kring vad det är barnet vill. Det 
har forskats en del kring vad massa-
gen gör för utvecklandet av empati 
hos både mamman och barnet, och 
det är klarlagt att det gynnar anknyt-
ningen och påverkar den sociala rela-
tionen dem emellan, säger Helena.

I nuläget har Solrosen kontakt med 
totalt 178 barn. Och behovet av stöd 
märks av mer inför sommaren. Det 
är då det blir det extra tydligt om 
saker inte är som vanligt. 

”De är rättighetsbärare och det behöver 
de få information om. Det är då man kan 

hantera det som händer i ens liv”
Line Fuchs, verksamhetsledare Solrosen
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BJÖRLanda KonFEREnS

nÖTT BLIR nyTT!

BLI mÅnadShJÄLTE!

STÖd vIa auToGIRo

SKÄnK dIREKT

St
öd

 o
ss

!
Boka en dagkonferens på härliga Björlanda Prästgård! Inbjudande 
konferenslokaler i lantlig miljö, endast några hundra meter från havet.
Ekologisk fika och lunch. Lokalen är utrustad med projektor, 
projektorduk, whiteboard och blädderblock. Överskottet går direkt 
till vårt sociala arbete bland utsatta barn och ungdomar i Göteborg. 
Välkommen på konferens!

BOKNING & INFORMATION, KONTAKTA CHRISTINA BERNTSSON, 
070-847 46 22 • c.berntsson@raddningsmissionen.se

Vi har fantastiska sömmerskor om du behöver syhjälp! I vår 
syateljé kan du köpa remake-produkter eller få hjälp med olika 
sömnadsuppdrag som att byta blixtlås, laga dina favoritjeans, 
lägga upp gardiner eller sy in en kavaj. Återvunnet material är 
bra för miljön och ditt handlande i vår ”Remake & Sömnad” 
bidrar samtidigt till ett varmare Göteborg. Allt överskott går 
direkt till vårt sociala arbete. 
 
FÖR INFO OCH PRISER, KONTAKTA TINA ZETRÉUS: 
073-901 41 22 • t.zetreus@raddningsmissionen.se

Ge en valfri gåva till vårt sociala arbete. Vill du rikta din 
gåva, ange detta vid betalning.

Postgiro: 90 04 44-1 
bankgiro: 900-4441
Swish: 123 249 56 61 

Du som regelbundet stödjer Räddningsmissionens arbete; 
passa på att lägga om dina betalningar till autogiro och bli 
en så kallad månadsgivare. Det betyder att mesta möjliga 
del av din gåva går direkt till det sociala arbetet, eftersom 
administrationen blir minimal. Det blir enkelt och smidigt 
för dig att sköta dina betalningar och Räddningsmissionen 
behöver inte hantera varje ärende administrativt.

För mer information om hur du blir månadsgivare gå in på vår 
hemsida: www.raddningsmissionen.se/bli-manadsgivare  
Eller ring vår givarservice på 031-712 12 15

 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 

människor i Göteborg. Du väljer själv att avsluta ditt 
månadsgivande när du vill.

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

b
Ballingslöv
Before Deadline Beierdorf AB
Birgers Chark
Biscotti 
Brandströmska skolan 
Bryggans Restaurang

C
Café Vasa
Carinas Andrum
Castellum AB, Göteborg 
Cederleufs och Svenheimers
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

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. 

Göteborgs Posten
H
Hogia
HTE Garden
Husvärden AB, Mölndal
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
Taxi Kurir
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

TACk företagsvänner!

BLI FÖRETAGSVÄN!

Är du intresserad av ett CSR-
samarbete och få mer info vad det 

innebär att vara företagsvän till 
Göteborgs Räddningsmission?  

Kontakta Cia Hansson på:
cia.hansson 

@raddningsmissionen.se 
031-712 12 08



Nu bjuder vi till arbetskonferens!
Det är dags för en kraftsamling i arbetet med utsatta EU-
medborgare! Vi ser fram emot en konferens där politik och 
tjänstemän, civilsamhälle, forskare och företagare möter 
varandra. Vi ser fram emot om en plats där den potential som 
bor i våra organisationer multipliceras och där nya verktyg, 
nätverk och idéer får upptäckas. Vi ser fram emot  
en arbetskonferens som skapar möjligheter till förändring! 

Välkommen till Göteborg 6-7 oktober 2016! Deltagaravgift: 
500kr/person. För mer information och anmälan:  
www.utsattaeumedborgare.se

Hur kan kyrka och 
hjälporganisationer tillsammans 
bygga ett bättre samhälle?
Möt Steve Chalke, grundaren av hjälporganisationen 
Oasis, och lär mer om teologin och praktiken bakom deras 
”Kristuscentrerade samhällsförvandling”. Under helgen 
får vi också levande exempel på lokala organisationers 
hjälpverksamhet.

Deltagaravgift: 300kr/person för hela helgen. Mer information, 
program och anmälan hittar du på: www.bilda.nu

6-7 OKTOBER, 2016
SmyRnaKyRKan, GÖTEBoRG

14-15 OKTOBER, 2016
BETLEhEmSKyRKan, GÖTEBoRG

Tomas Hammarberg
Soraya Post

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION är en idéburen 
organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka 
förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet 
och utanförskap.

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Norhemsgatan 12, 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

SWISH:  123 249 56 61


