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September 2015. Stefan Löfvén håller tal för 15000 personer på Medborgarplatsen i 
Stockholm. Några dagar tidigare hade bilden på den uppspolade pojken Alan kablats 
runt i världen. Och det var som om att denna livlösa pojke fick oss alla att förstå vad 
kriget i Syrien ytterst sett handlar om. Att det är på riktigt. På liv och död. Och på 
Medborgarplatsen var det starka, nästintill uppsluppna känslor. Solidaritet. En känsla 
av att vinden vänder. Och Löfvén var tydlig: ”Vi ska aldrig bygga murar för att skilja 
människor från människor. Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig. Mitt 
Europa bygger inte murar.” 

Resten är historia. Under hösten kom långt fler flyktingar än vi hade planerat för. Och 
trots Löfvéns retorik – murar byggdes i rasande tempo. I Europa och här hemma. Inte 
ens två månader efter talet på Medborgarplatsen slöts överenskommelser och påbörjades 
lagstiftning: nej till familjeåterförening, nej till öppna gränser, nej till permanenta 
uppehållstillstånd.

Idag ett år efter talet på Medborgarplatsen har situationen på intet sätt förbättrats i 
Mellanöstern Men Sverige och Europa har stängt sina dörrar. Och stödet för att ta in fler 
flyktingar har enligt opinionsundersökningar minskat drastiskt både här hemma och i 
Europa. Tänk vad snabbt vindar kan vända.

För oss på Göteborgs Räddningsmission har det så klart också varit ett enormt hektiskt 
år. Sedan förra sommaren har vi startat åtta nya boenden för ensamkommande ungdomar 
och rekryterat 90 fadderfamiljer eller faddrar som på frivillig basis stöttar dessa ungdomar 
att komma in i samhället. Vem kunde för ett år sedan anat att det skulle bli så? 

Utifrån att saker händer snabbt kan jag känna en viss bävan inför denna höst. Vilka 
utmaningar utöver det vanliga har vi att arbeta med under det året som kommer? 
Kommer det nya flyktingvågor? Kommer de som fått avslag på sina asylansökningar 
frivilligt att lämna Sverige eller blir de kvar som papperslösa? Vad händer med situationen 
kring EU-migranterna om regeringen driver igenom krav om tiggeriförbud? 

Men också – och detta är viktigt! – det är inte alltid i det synliga som nöden är som störst. 
I det tysta finns det så många utsattheter som sällan når de sociala medieflödena: All 
ensamhet och psykiska ohälsan som plågar så många. Barnen och ungdomarna i socialt 
utsatta områden som inte får en tillräckligt bra start i livet.  Kvinnor som är offer för mäns 
våld eller för den växande människohandeln och prostitutionen. Dessa utmaningar måste 
vi göra allt för att lyfta oavsett det skapar rubriker eller inte.

Vad som än händer är vi på Räddningsmissionen fast beslutna att fortsätta arbeta för ett 
samhälle där alla är delaktiga, där alla behövs och där varje människa blir bemött som 
älskad av Gud. Tack för att du stödjer oss i denna vision och detta arbete!
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ETT BERIKANDE UPPDRAG 
ATT VARA FADDER 
Familjen Hulthén var en av de 
första familjerna som anmälde sitt 
intresse för att bli en fadderfamilj. 
Sedan i början på februari träffar 
de regelbundet en tonårskille från 
Eritrea som kom till Sverige ensam. 
Läs mer på s. 12

NYTT PROJEKT:  
RÄTTVIS TEATER 
Kan teater fungera som ett sätt att 
stärka människor i hemlöshet? 
Räddningsmissionen har sjösatt ett 
projekt där formerna bestäms av 
deltagarna. Läs mer på s. 8-9

LEDARE .............................................................. 3

AKTUELLT ......................................................... 13

STöD OSS .......................................................  14

FöRETAGSVÄNNER ........................................... 15

SAmARBETE KAN BRYTA PROSTITUTION 
En natt i veckan håller Räddningsmissionen öppet för de kvinnor som 
befinner sig i prostitution i Rosenlund. Drömmen är att församlingar ska gå 
samman och bilda ett ”bärarlag” åt kvinnor. Med uppbackning i varje led 
finns det en väg ut. Läs mer på s. 4-7

NY INSAmLINGSANSVARIG
Möt Joachim Lundell som är ny 
insamlingsansvarig hos oss på 
Göteborgs Räddningsmission. 
Läs mer på s.13

STöD OSS!
Det finns många bra  
sätt att bidra! Just nu  
kan du t.ex. skänka dina 
äpplen eller passa på att bli 
volontär. Läs mer på s.14
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Det är alldeles tyst i Engelska kyrkan 
vid Hvitfeldtsplatsen. Caroline och 
Annica från Räddningsmissionen 
dukar fram mackor, kakor, frukt, 
grönsaker, kaffe, thé och vatten. 

Så bryts tystnaden av toner. Caroline 
har stoppat in ”Thee burning edge 
of dawn” med Andrew Peterson i 
CD-spelaren. 

-Vi vill fylla upp rummet. Om det 
kommer in någon som inte har lust 
att prata ska det inte behöva bli nå-
gon konstig tystnad, säger hon. 

På plats en kväll i veckan  
En natt i veckan håller Räddnings-
missionen öppet för de kvinnor som 
befinner sig i prostitution i Rosen-
lund.

Jag skulle vilja träffa de här kvin-
norna och höra deras åsikter och 
berättelser med egna öron. Men när 
kyrkan slår upp dörrarna måste jag 
gå. Det här är deras enda andrum. 
Bara här kan de vara säkra på att få 
vara helt i fred. En för dem främman-
de person skapar oro, hur hänsynsfull 
jag än skulle vara. 

Det har hänt att utomstående kom-
mit in i kyrkan under de här kväl-
larna och Caroline säger att efter det 
har det tagit månader innan det blivit 
som vanligt igen. Så i stället har jag 

med mig en lapp med frågor jag vill 
att hon ska ställa. 

Hur önskar du att din vardag skulle 
se ut i stället? Vad gör du på din 
fritid? När du gå in i kyrkan för att 
ta en paus, vad känner du under 
den stunden? Vad skulle du vilja att 
svenska myndigheter gjorde för att 
hjälpa dig i din situation? Frågorna 
känns futtiga. Svaren kan man ju 
enkelt lista ut själv. Och frågan om 
fritid får jag stryka.
Dessa kvinnor har ingen fritid att tala 
om. När de inte är på gatan, sover 

de. När de vaknar är det dags att gå 
ut igen. De som har barn i hemlan-
det åker hem till dem med jämna 
mellanrum och stannar så länge de 
ihoptjänade pengarna räcker. 

-Fast ett par av kvinnorna träffade jag 
en gång när de handlade barnkläder, 
säger Annica. 

Ensamt liv på gatan 
Kvinnorna som Caroline och Annica 
träffar har hamnat här som ett resul-
tat av fattigdom. I vissa fall handlar 
det om trafficking, i andra fall är det 
mer av en gråzon, men ingen av dem 
kan sägas vara här frivilligt. Livet på 
gatan är ensamt. 

-En kvinna sa till mig; Ni tror att vi 
är så bra vänner, men på gatan har 

man inga vänner, berättar Caroli-
ne. Samtidigt, säger hon, finns det 
en solidaritet kvinnorna emellan. 
Till exempel varnar de varandra för 
farliga kunder. Civilpolis patrullerar 
området återkommande och griper 
sexköpare. 

Samarbete kan bryta  
prostitution 
Finns det fortfarande prostituerade? 
Den frågan får Caroline ofta när hon 
berättar om sitt arbete med att stötta 
kvinnor som befinner sig i prostitu-
tion. Hon vill öka medvetenheten. 
Hon skulle vilja att församlingar bild-
ade ett bärarlag, en grupp människor 
som finns runt om kvinnorna och 
hjälper och stöttar med lite av varje. 

Hennes vision är ett dagcenter där 
kvinnorna möts utifrån sina behov. 
Det skulle kunna vara att få en mat-
kasse och varma kläder. Eller hjälp 
att framtidsplanera och kontakta 
myndigheter. 

-Om de vill ha dit en symaskin så att 
de kan laga kläder kunde man ordna 
med det, säger Caroline. 

Vi har träffat kvinnor som suttit och 
gråtit och velat lämna sin situation. 
Tänk om vi kunde säga att vi tar dig 
härifrån, vi tar dig till ett ställe där du 
kan duscha, äta, vila och där ingen 
ställer frågor, säger Caroline. 

En tillfällig fristad  
för kvinnor i prostitution

MännIskohandel & prostItutIon / TEXT: JENNIE DANIELSSON / FOTO: STINA GRÄNFORS

”Vi har träffat kvinnor som suttit och gråtit 
och velat lämna sin situation. Tänk om vi 
kunde säga att vi tar dig härifrån, vi tar 
dig till ett ställe där du kan duscha, äta, 

vila och där ingen ställer frågor.”
Caroline

Verksamhetssamordnare 
Trots att internet tagit över fler och fler verksamheter och sociala plattformar finns det fortfarande 
kvinnor i prostitution på gatorna i Göteborg. Ett andningshål för de utsatta kvinnorna finns i Engelska 
kyrkan vid Hvitfeldtsplatsen varje tisdagskväll. Där jobbar Caroline och Annica från Göteborgs 
Räddningsmission. Och de drömmer om att kunna erbjuda något mer än en tillfällig fristad.
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Arbetet för att få bukt med prostitu-
tion behöver ske på flera fronter. 
Polisen har sin givna uppgift med att 
lagföra brottslingar. Sedan behöver 
de kvinnor som hamnat i prosti-
tution alltså få hjälp att komma ur 
och vidare. Dessutom behöver man 
förhindra att nya kvinnor hamnar i 
prostitution. 

Nästa år ska Räddningsmissionen 
hålla en konferens om trafficking. 
Det blir en två dagar lång konferens 
där man under en av dagarna ska 
fokusera på gymnasieungdomar. 

-Inställningen till prostitution har 
förändrats bland unga. Det finns ett 
resonemang som går ut på att det 
ska vara okej för den som vill tjäna 
pengar på sin kropp och man iden-
tifierar det inte som prostitution. På 
nätet blir gränserna lätt flytande. Det 
kan vara att man poserar naken och 
tänker inte på vad man håller på att 
hamna i, säger Caroline. 

I Engelska kyrkan är allt klart. Mu-
siken är på, fikabordet fyllt, stearin-
ljusen tända. Det knackar på dörren. 
Kvällens första gäst är här och jag går 
ut bakvägen. 

Nästa dag hör jag efter med Caroli-
ne hur det gått med frågorna. Den 
första, den om hur de önskar att 
vardagen såg ut i stället, får jag ett 
svar på: 

”There is no alternative. My baby 
needs food, clothes and schoolbooks. 
Next week the school starts and I 
wish I could be with him.” 

Polisens traffickinggrupp, som jobbar 
mot människohandel i olika former, 
riktar i sitt arbete mot prostitution in 
sig på dem som organiserar handeln - 
ett arbete som under det senaste året 
fått stå tillbaka en del för arbetet mot 
gängkriminaliteten. Nu tyder dock 
allt på att arbetet mot trafficking ska 
prioriteras upp igen. Bland annat ska 
antalet tjänster i traffckinggruppen 
öka rejält. 

Mats Paulsson, polis och chef för 
gruppen, är redo att växla upp arbetet 
mot människohandel. 

-Vi ska sätta dit och lagföra dem som 
ägnar sig åt att sälja andra, och vi ska 
i möjligaste mån stötta de utsatta och 
ge dem en chans till nystart. 

Stödbevisning viktig  
Nu vill han att gruppen ska få ägna 
sig åt spaning. Särskilt spaning på 
nätet. Det är tidskrävande. Ett tillslag 
mot en lägenhet eller ett hotellrum 
tar tid att förbereda och genomföra. 
Spaningsarbete är viktigt av två skäl. 
Dels har man chans att komma åt 
dem som sitter i toppen av männis-
kohandeln, och dels får man fram de 
bevis som ofta krävs i en rättegång. 
Vittnesmål från utsatta kvinnor är en 
viktigt pusselbit, men räcker ofta inte 
hela vägen. 

-Polisen, kvinnan, åklagaren - alla 
kan ha gjort ett kanonjobb, men om 

det inte finns stödbevisning kan det 
falla ändå, säger Mats Paulsson. 
Dessutom är det tungt för den utsatta 
kvinnan om allt hänger på henne. 

-Det är bättre om vi är ”the bad guys”, 
det vill säga att det är vi, och inte 
kvinnan, som sätter dit en människo-
handlare. Deras uppgift kan då bli att 
bara bekräfta. De kan säga att ”vad 
skulle jag göra när de visade foton?” 
Och de blir inte ensamma i rätten. 

Att bygga förtroende är viktigt, med 
kvinnorna och med de idéburna or-
ganisationerna. Mats Paulsson tycker 
att deras relation till Räddningsmissi-
onen är mycket bra. Räddningsmissi-
onen kan fungera som en länk mellan 
polisen och en rädd kvinna.

Det händer att Räddningsmissionen 
följer med en kvinna som vill prata 
med polisen. I det här läget måste 
kvinnan vara säker på att polisen inte 
är ute efter att också, till exempel, 
skicka ut henne ur landet. 

-Om vi skulle sitta med en kvinna 
som man skulle kunna avvisa, då 
frågar vi inte om hennes identitet. 
Det finns ingen risk att vi skulle köra 
ett fulspel. Dels skulle det vara ett 
svek, och dels skulle det vara kontra-
produktivt.

Polisen satsar i arbetet 
mot prostitution

MännIskohandel & prostItutIon / TEXT: JENNIE DANIELSSON  
 

mer spaning. Större fokus på nätet. I höst fördubblar 
Polisens traffickinggrupp sin bemanning. Det innebär större 

insatser mot dem som håller kvinnor i prostitution. 

konferensen  
handelsVara: MännIska  

som arrangeras i samarbete med 
Reningsborg och Bilda, kommer 

att hållas i Göteborg den  
2-3 mars nästa år. 

Antal besök av utsatta 

kvinnor i Engelska kyrkan: 

drygt 1000

Liter kaffe vi kokade:  

180 

Antal smörgåsar vi  

delade ut:  

1990

kVInnoVerksaMheten 

agora I engelska 

kyrkan 2015

Antal nätter som 

Räddningsmissionen  

fanns på plats för stöd  

och samtal:  

48

Antal skyddade boenden 

för kvinnor i prostitution  

i Göteborg: 

0
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Teater som ett sätt att stärka människor i hemlöshet. Teater som ett sätt 
att få syn på sig själv och sin situation. Räddningsmissionen har sjösatt ett 

projekt där formerna bestäms av deltagarna.

Den första gruppen har precis 
börjat ta form. Den består av några 
personer som lever i hemlöshet och 
några från Räddningsmissionens 
verksamhetsområde Arbete och 
sysselsättning.

-Vi har börjat med att skapa en 
väldigt öppen grupp och jag tror att 
deltagarna blir stärkta av att ha olika 
bakgrund, säger Anna Leyman.

Hon är en av tre pedagoger i det 
nystartade teaterprojekt som riktar 
sig till personer i hemlöshet. Caroline 
Bergagård och Gunnar Larsson är de 
övriga två. 

De har just träffat gruppen för andra 
gången och känner sig lite uppslupp-
na - träffen gick bra. Deltagarna 
vågade vara spontana, ingen satt och 
tjuvhöll på sig.

Egentligen handlar det inte om teater 
i vanlig mening, inte om teater av 
den sort där man läser in en pjäs, 
övar och spelar upp inför publik. 
Utan det rätta ordet i sammanhanget 
är forumteater. 

En pedagogik för förtryckta 
Forumteater är en interaktiv form av 
teater med rötter i Brasilien. Syftet 
är att stärka människor som befin-
ner sig utsatthet. Genom att gestalta 
situationer kan man som deltagare få 
syn på förtryckande situationer och 
därigenom hitta sätt att hantera sin 
tillvaro.

-Detta är en pedagogik för förtryckta, 
man lär sig att hitta ett språk angåen-

de sitt liv, och i det ingår att få syn på 
förtrycksmekanismer, säger Gunnar 
Larsson.

Samtidigt tycker han att begreppen 
är lite problematiska. Att identifiera 
någon som förtryckt kan ha en stig-
matiserande verkan, menar han.

-Jag funderade på hur man skulle 
närma sig detta i gruppen, men då sa 
mina smarta kollegor att vi behöver 
inte kalla deltagarnas situation för nå-
gonting speciellt, utan låta deltagarna 
styra. Och det blev djupa filosofiska 
resonemang redan från första stund!

Det konkreta innehållet vid en grupp-
träff kan se väldigt olika ut från gång 
till gång. Man kan välja att spela upp 
en situation som deltagarna får kom-
ma med lösningar till, man kan syssla 
med röstövningar, använda sig av 
rörelser, berättelser, diskussioner. Vad 
man sedan vill forma utav det som 
kommer fram är upp till var och en.

-Man kan processa fram det man vill 
ha i sitt liv. Någon kanske har som mål 
att umgås. Någon kanske vill jobba 
för att stärka de hemlösas ställning i 
Göteborg, säger Gunnar Larsson.

Nya sätt att uttrycka sig 
Utöver forumteatergruppen ska de 
också bygga upp en skrivarcirkel. Ge-
mensamt för båda formerna är att det 
handlar om att uttrycka sig. 

-För att man ska ta sig själv på allvar, 
måste man bli hörd. Och vi märkte att 
det finns en väldigt respekt i gruppen, 

de lyssnar på varandra. Efteråt var 
det en som sa just det; ”Jag känner 
mig lyssnad på här”, säger Caroline 
Bergagård. 

Men problemet för en hemlös måste 
ju primärt vara bristen på bostad. 
Och det problemet går inte att lösa på 
annat sätt än genom just en bostad.

Och visst, vissa har så akuta problem 
att detta projekt inte funkar för dem, 
men Gunnar Larsson och hans kolle-
gor menar att för andra kan detta, att 
varje vecka komma till en grupp, ge 
en kontinuitet i ett läge där det inte 
finns så mycket annat som ger det.

-Man kan få möjlighet att bygga 
upp en annan identitet än den man 
stämplats med i andra sammanhang, 
säger Gunnar Larsson. 
 
Öppningar i konsten 
-Vi ser alla som konstnärer. I konsten 
finns det alltid öppningar, säger Anna 
Leyman. Konsten är möjligheternas 
rum.

En grupp är alltså igång. Ytterligare 
grupper ska skapas. Dessutom ska 
de anställa en person till projektet 
med egen erfarenhet av hemlöshet. 
Projektet, som finansieras av Arvs-
fonden, ska pågå under ett år till att 
börja med, men med stora chanser 
till förlängning.

På sikt ska vi jobba bort oss själva ur 
verksamheten så att deltagarna själva 
styr verksamheten, säger Gunnar 
Larsson. 

”Man kan processa fram 
det man vill ha i sitt liv. 

Någon kanske har som mål 
att umgås. Någon kanske 

vill jobba för att stärka 
de hemlösas ställning i 

Göteborg.”

heMlöshet, proJekt rättVIs teater / TEXT: JENNIE DANIELSSON / FOTO: KATJA RANGSTAM

Gunnar Larsson
Projektledare Rättvis teater

”Konsten är möjligheternas rum”
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Fadderskap som bygger 
vägar in i samhället 

Milad Gorgees är projektledare på 
Räddningsmissionens fadderteam 
och berättar hur idén föddes.

- I höstas när vi mötte alla nyanlända 
barn och ungdomar undrade vi vad 
vi kunde göra för dem. De visade sig 
att de allra flesta gärna ville träffa 
vanliga svenskar. När de kommer hit 
sker nästan alla kontakter de har med 
svenskar på ett professionellt plan. 
Det handlar om kontaktpersoner på 

boenden, gode män, jurister, hand-
läggare och personal hos socialtjänst 
och myndigheter. Vi vill skapa en 
personlig, icke-professionell relation, 
även om tillvägagångssättet kan kän-
nas lite konstgjort, säger Milad.

Skapar vägar där viljan finns 
De som är intresserade av att bli 
faddrar – det kan vara en person, ett 
par eller en hel familj – får fylla i ett 
frågeformulär och blir sedan kallade 

till intervju. Referenser och utdrag 
från belastningsregistret ska lämnas 
innan fadderutbildningen startar. 
Den första gick av stapeln i januari 
och nu efter sommaren har drygt 100 
aktiva fadderskap har bildats.

I fadderteamet ingår, förutom Milad, 
ytterligare två anställda. Övrig 
personal är volontärer, för tillfället 
8 stycken. De hjälper framförallt till 
med rekryteringen. 

I slutet av november förra året bjöd Göteborgs Räddningsmission in till ett 
möte i Smyrnakyrkan för uppstarten av sin fadderverksamhet. Gensvaret 
var stort och idag har drygt 100 olika typer av fadderskap bildats. Och 

reaktionen är mycket positiv från alla inblandade.

”om man har en fadder 
familje man känner 

inte sig ensam”

”om man har en fadder 
familje man känner 

inte sig ensam”

”Det känns att jag 
har en familje här 

i sverige!”

”Det känns att jag 
har en familje här 

i sverige!”

1. laga mat 
tillsammans

2. bada tillsammans
3. gå ut på till bio
4. äter tillsammans 

1. laga mat 
tillsammans

2. bada tillsammans
3. gå ut på till bio
4. äter tillsammans 

-Vi försöker vara så noga vi kan för 
att matchningen mellan faddrar och 
ungdomar ska bli så bra som möjligt. 
Ungdomarna som finns på våra bo-
enden har ibland gått igenom saker 
som du och jag inte kan föreställa 
oss. Genom noggranna intervjuer 
kan vi undvika de vanligaste fallgro-
parna och förbereda faddrarna på ett 
långsiktigt engagemang. Vi är som en 
relationsförmedling, säger Milad och 
skrattar. Vi vill skapa vägar där viljan 
finns.

Relation, inte prestation 
Faddrarnas uppgift är att ge en möj-
lighet för ungdomarna att få svenska 
vänner, prata mer  svenska och sam-
tidigt få en inblick i hur det kan se ut 
i ett svenskt hem. Det behöver inte 
vara komplicerat, säger Milad.

-Att vara fadder är att skapa en 
relation, inte en prestation, säger han. 
Det kan vara så enkla saker som att 
käka popcorn och hänga i soffan en 
vanlig fredagkväll. Dessutom tror vi 
att fadderskapet kan bli betydelsefullt 
för framtiden genom de nya erfaren-
heter och sociala nätverk det medför. 
Det viktigaste är ett det finns en vilja 
att hjälpa till och att bygga en ny 
relation på lång sikt. 

För att lära känna varandra bör 
man behöver träffas minst en gång i 
månaden. Hemmet är en viktig plats i 
för ungdomarna, därför är det viktigt 
att alla familjemedlemmar har ett 
intresse för fadderskapet. Detta är ett 
volontärt uppdrag utan ekonomisk 
ersättning. Som fadder har man inget 
ansvar för juridiska eller ekonomiska 
processer kring barnet, utan är helt 
enkelt en social kontakt som erbjuder 
omsorg, nya kontaktytor och erfaren-
het av ett hem.

– Många av ungdomarna som bor 
på våra boenden saknar just den fa-
miljära känslan. Därför ska man ska 
helst ses hemma hos faddrarna för 
att ungdomarna ska kunna uppleva 
en hemmiljö i Sverige, säger Milad 
Gorgees.

En lyckad satsning 
Via mail och telefon får faddrarna 
handledning och råd från fadderen-
heten på Räddningsmissionen. 

-Eftersom denna verksamhet är 
relativt ny så lär vi oss också hela 
tiden, förklarar Milad. Allt är inte 
enkelt och självklart för våra faddrar, 
men den feedback vi fått hittills visar 
tydligt att detta är en lyckad satsning. 
Vi får många positiva bilder och 
hälsningar från faddrarna och deras 
ungdomar. Någon ungdom skickade 
en bild på ett eget trädgårdsland, 
någon var ute och övningskörde och 
en annan tränade simning. 

Sedan starten i januari har 85 ungdo-
mar i åldern 14-18 år fått en fadder-
familj, eller fadderenhet. Alla faddrar 
är inte hela familjer. Här finns både 
äldre par och ensamstående. Alla 
kan vara med och bidra till en mer 
meningsfull vardag för de ensam-
kommande ungdomarna. Drömmen 
för Milad Gorgees och hans kollegor 
i fadderteamet på Räddningsmissio-
nen är att alla ungdomar som bor på 
boenden ska kunna få en fadder om 
de vill.

Alla som fyllt 18 år kan ansöka 
om att bli fadder, oavsett om du 

är ensamstående eller har relation 
och familj, är student eller 

pensionär eller mitt emellan.  

Läs mer om Familjen Hulthén som är en av 
Räddningsmissionens fadderfamiljer  

 Milad Gorgees och Lina Blomdahl, 
projektledare för Fadderverksamheten

Vägen till 
fadderskap -

så här går det till!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Börja med att fylla i 
ansökan på vår hemsida:

www.raddningsmissionen.
se/bli-fadder

När ni anmält ert intresse kallas 
ni till en intervju hos oss.

Därefter kontaktar vi 
referenspersoner

Sedan bjuds blivande faddrar 
till en introduktionskväll om 

uppdraget

När vi hittat en bra matchning blir 
ni inbjudna till en uppstartskväll 
där faddrar och ungdomar träffas 

för första gången

Alla som är faddrar får möjlighet 
till utbildning och uppföljning av 

vårt fadderteam

tEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: KATJA RANGSTAM
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Familjen Hulthén var en 
av de första familjerna 
som anmälde sitt intresse 
för att bli en fadderfamilj. 
Sedan i början på februari 
träffar de regelbundet en 
tonårskille från Eritrea som 
kom till Sverige ensam.

-När vi fick höra talas om fadder-
verksamheten tänkte vi nog att detta 
skulle passa oss perfekt. Vi anmäl-
de vårt intresse direkt efter första 
informationsmötet i Smyrna, berättar 
mamma Annika. Det kändes så bra 
att låta ord bli till handling. 

Familjen Hulthén består av Martin 
och Annika och deras barn Erik, 14 
år och Sofia 11 år. De bor i villa utan-
för Göteborg. Det är en aktiv familj 
med ett stort sportintresse och som 
också är engagerade i en församling. 
Efter intervju och uppstartsträff var 
hela familjen med och träffade sitt 
fadderbarn första gången. Lite ner-
vöst var det medger Annika. 

-Vi visste bara att det var en kille 
från Eritrea. Men vi fick en jättebra 
kontakt från första början. Han var 
så positiv och glad. Vi bestämde oss 
för att ses redan veckan efter första 
träffen, berättar hon.

Språket en utmaning 
En utmaning som familjen stött på är 
språket och svårigheten att kommu-
nicera. 

-Det blir en lite för rak och enkel 
kommunikation ibland, säger Anni-
ka. Samtalen kan ju inte bli riktigt så 
djupa och detaljerade som vi kanske 
vill. Och ibland vet vi inte riktigt vad 
vi har bestämt. Skulle vi ses på efter-
middagen, eller? Men det blir bättre 
och bättre. 

Några problem med att hitta på saker 
att göra tillsammans har de inte haft.

-Någon av de första gångerna som 
han var här spelade vi pingis, minns 
Annika. Vi har varit på innebandy-
match, plockat svamp, åkt båt, firat 
svensk midsommar och kollat på 
sport på TV:n förstås!

Familjen har också hjälpt till med 
läxor, simträning, cykling och att lära 
sig åka buss i Göteborg. 

-Första gångerna hämtade vi honom 
med bil från boendet, men numera 
klarar han att åka buss själv. Det 
känns att han börjar bli trygg med oss. 

Som en ny kusin 
Annika berättar att barnen i familjen 
också tar hand om deras nya vän, på 
sitt sätt. 

-Ja, de har varit hjälpsamma ända 
från början och stöttat honom med 
läxor och så. Deras relation blir ju 
inte syskonlik direkt, mera som en 
kusin kanske, funderar Annika. Det 
är jag och Martin som är motorn i 
familjens relation med fadderbarnet.   

Ett tips Annika vill ge blivande 
faddrar är att träffas ofta i början på 
relationen.

-Det har funkat väldigt bra för oss, 
säger hon. Det är vardagskontakten 
som är mest givande. Det viktiga för 
oss är att först bygga på vår rela-
tion och sedan hjälpa honom att få 
kontakt med andra svenskar och att 
kunna klara sig själv i samhället.

Annika tycker att fadderskapet har 
varit givande för hela familjen.

-Ja, absolut. Vi har fått en ny vän 
och vi är så glada att vi vågade gå in 
i detta. Vi har fått en inblick i ett liv 
som vi aldrig annars hade fått. Det är 
berikande, avslutar hon.

Ett uppdrag som berikar!

NY INSAMLINGSANSVARIG PÅ 
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

I augusti började Joachim Lundell sitt jobb som ny insamlingsansvarig hos oss. Han har 
jobbat med marknadsföring och kommunikation under många år och varit både kreatör 
och projektledare på reklambyrå.
 
Hej Joachim! Hur ska du utnyttja dina tidigare erfarenheter i  
det här jobbet?
Genom att fortsätta skapa engagemang. Det är ju det som all kommunikation och 
marknadsföring går ut på. Nu handlar det om att skapa engagemang och delaktighet 
hos våra gåvogivare, företagsvänner och sponsorer. Sedan vill jag hitta vägar att 
kanalisera det engagemanget hos oss. Det kan innebära att man skänker pengar, 
naturagåvor eller ställer sin tid till förfogande som volontär. Eller hittar på något annat! 
Sedan hoppas jag kunna utnyttja det faktum att jag står med ena benet i företagsvärlden 
och det andra i församlingsvärlden.

Hur har dina första veckor varit?
Intensiva och givande! Jag försöker sätta mig in i alla våra verksamheter och lära 
mig vad vi gör. Det finns så många fantastiska saker vi gör för olika människor varje 
dag. Jag har redan upptäckt att det finns massor av idéer och engagemang hos våra 
anställda och volontärer så jag ser fram emot att sprida det vidare.

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
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6-7 oktobER 2016
SmyRNakyRkaN, GÖtEboRG

SAMVERKAN FÖR FÖRÄNDRING!

Den 6-7 oktober är Göteborgs Räddningsmission med och 
arrangerar en konferens om utsatta EU-medborgare.
-Vi behöver fortsätta att dela erfarenheter och perspektiv, 
säger Lina Blomdahl som är projektledare för konferensen. 

-Vår förhoppning är att detta ska vara en plattform där vi 
syresätter vårt arbete med inspiration och kunskap för att 
det arbete som redan görs ska bli ännu mer effektivt.

Info och anmälan: www.utsattaeumedborgare.se

Thomas Hammarberg
Soraya Post

14-15 oktobER, 2016
BETLEHEMSKYRKAN, GÖTEBORG

HÖR GäRNa av diG om du HaR 
idéER EllER taNkaR kRiNG våRt 

aRbEtE mEd iNSamliNG ocH 
fÖREtaGSSamaRbEtEN!

joachim.lundell@raddningsmissionen.se

031-712 12 55 • 070-857 78 55

DAGS ATT 
ANMÄLA 

DIG!

DAGS ATT 
ANMÄLA 

DIG!
Steve Chalke

Hur kan kyrka och 
hjälporganisationer 
tillsammans bygga 
ett bättre samhälle?

tEXT: JOACHIM LUNDELL, BILD: PRIVAT
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VI SÖKER VOLONTÄRER...

GÖR ÄPPELMuST AV 
DINA ÄPPLEN!

BLI MÅNADSHJÄLTE!

STÖD VIA AuTOGIRO

SKÄNK DIREKT

St
öd

 o
ss

!
...till en mängd olika uppdrag! För oss är de ideella insatserna en del 
av organisationens hjärta och som volontär spelar du en viktig roll i 
våra verksamheter. Nu lägger vi ut höstens uppdrag löpande på vår 
hemsida, gå in där och se vad som passar dig! Varmt välkommen med 
din ansökan.

SE lEdiGa uPPdRaG På:
raddningsmissionen.se/bli-volontar

Låt inte dina äpplen ruttna bort, lämna in dem hos oss så gör vi 
äppelmust av dem. Lämnar du in med egna flaskor kostar det från 
15 kr/litern och vill du ha musten i våra fina flaskor med etiketter 
kostar det från 35 kr/flaska (50 cl). Allt överskott går till vårt 
sociala arbete i Göteborg!
 
fÖR iNfo ocH PRiSER, koNtakta loRENa oRREGo bRicEño  
031 712 12 59 • lorena.orrego-briceno@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 
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 både dig och oss.

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
Alexanderssons Fastigheter 
Autodesk   
Axess Promotion 
Aspelin-Ramm Fastigheter 

B
Beiersdorf AB  
Bic Nordic AB
Bok & Bibliotek i Norden AB
Brandwork Design & 
Communication

C
Café Vasa  
Carinas Andrum  
Castellum AB 

D
Da Matteo AB  
Dagab Färskvaror 

E
Elof Hansson, Göteborg 
Eréus Arkitekter AB 

F
Fröken Signes Show & 
Underhållning 
Furetank Rederi AB 

G
Gillis Edman 
Begravningsbyrå 
Gothia Towers  
Greencarrier  
Göteborgs Hamn 
Göteborgs Posten

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. 

H
Hogia

J
Järnartiklar CG Enocson AB

K
Kjellberg & Möller AB, 
Göteborg 
Klädesholmens Seafood AB

L
Liseberg   
Lundin Fastighetsbyrå, 
Göteborg 
Lundin Revisionsbyrå, 
Göteborg 
LGB Projektledning 
Liljegren Product AB 

m
Macforum AB 
Mediagraphic, Mölndal 
Meltwater

N
NovoVia Consulting AB
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)

O
Odd Fellow, Göteborg 

P
Perse Kommunikation AB 
Pikenborg AB   
Proprius förvaltnings AB

R
Rymd Reklambyrå

S
SCA   
Seydon Ljusdesign AB  
Speak of spirit  
Stendahls
Svenska Mässan

T
Tingstad Papper AB 
TMP Media Group AB 
Tärntank Rederi AB, Donsö 

U
Upper House

V/W
Wallenstam, Göteborg  

Å
Åkeredshallen Livs AB 

ö
Öijared Golf & Country 

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 Joachim Lundell:
joachim.lundell 

@raddningsmissionen.se 
031-712 12 55



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

6-7 OKTOBER  SMYRNAKYRKAN, GÖTEBORG

Vi samverkar för förändring!

Ny konferens - nya möjligheter! Ett år har gått sedan vår senaste konferens 
men behoven av insatser är fortfarande stora. Nu möts frivilligorganisationer, 
myndigheter, politiker och forskare för en arbetskonferens med samverkan  

i centrum. Tillsammans når vi konkreta svar och verktyg!

Läs mer & anmäl dig senast 20 sept på www.utsattaeumedborgare.se

med flera

6-7 oktober 2016 
Smyrnakyrkan, Göteborg

Thomas Hammarberg

Lisa Pelling


