
En tidning från Göteborgs Räddningsmission

Läxhjälpsprojektet på Sjumilaskolan  
har fått en lyckad start. 
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Och hej alla andra politiker i Göteborg! Nästa år är det val igen. Och förmodligen har ni fullt upp 
med att snickra på politiska budskap och valplattformar som ni ska vinna val på. Får jag ge er ett 
råd? Satsa på skolorna i socio-ekonomiskt utsatta områden. 

Börja gärna med att besöka Sjumilaskolan i Biskopsgården. Å ena sidan en verksamhet med 
enorma utmaningar. I våras hade knappt en tredjedel av eleverna godkända betyg i alla ämnen. 
Känn på den, en tredjedel. Å andra sidan har mycket hänt senaste året. Inriktningen nu är att 
skolan i samverkan med andra aktörer ska bli ett positivt nav i hela stadsdelen. Som du kan läsa 
i detta nummer av Din nästa finns Göteborgs Räddningsmission med i arbetet och erbjuder 
läxhjälp efter skoltid. Varje vecka möter våra volontärer mängder med ambitiösa elever men som 
ofta begränsas av trångboddhet eller att föräldrarna har svårt att stötta en i skolarbetet. Mycket går 
åt rätt håll på Sjumilaskolan, det kommer ni att märka när ni är där.

När ni har besökt Sjumilaskolan skulle jag önska att ni vågade se siffrorna. I de kommunala skolor 
som ligger i de sju stadsdelar i Göteborg som polisen definierar som ”särskilt utsatta” har enbart 
cirka hälften av de elever som går ut årskurs 9 behörighet att söka gymnasiets yrkesprogram. 
Det innebär att barn, beroende på var man växer upp i Göteborg, inte har samma möjligheter 
att lyckas med sin skolgång. Detta måste man betrakta som en katastrof. Inte i första hand för de 
enskilda skolorna. Lärarna kämpar hårt och det finns många försvårande omständigheter. Men 
katastrof för samhället i stort. Hur kan vi år efter år beröva så många elever möjlighet till framtida 
goda livschanser? 

Så vad göra? Här är några konkreta förslag:

Riv eller rusta upp. Bostäderna i socio-ekonomiskt utsatta områden är ofta slitna och det gäller 
också skolorna. Att skapa fina skolor som eleverna och föräldrarna kan vara stolta över borde vara 
det första man ska prioritera om man ska lyfta en stadsdel. Stora investeringar, men de långsiktiga 
vinsterna i barns framtid är större. 

Högre förväntningar. Inte sällan är samhällets förväntningar för låga på barn i dessa områden. 
Man tillåter stök i klassrum, bibliotek och bamba som man inte tillåter i andra stadsdelar. Man 
bygger graffiti-väggar istället för att hjälpa föräldrar att ta ansvar som läxstödjare för sina barn. Nu 
måste vi våga tro mycket om alla barn i Göteborg.

Mer samverkan. Kommunen själv kommer inte klara att lyfta dessa skolor. Våga ta emot den 
utsträckta hand som räcks ut av civilsamhälle, näringsliv och akademi. Tillsammans kan 
vi omvandla dagens kämpande skolor till blomstrande Community center som inkluderar 
samhällets alla goda krafter. Och konkret: är det inte dags att vi börjar skapa skolor som drivs i 
partnerskap av flera aktörer? 

Vi på Göteborgs Räddningsmission vill verka för att alla barn i Göteborg ska få en bra start i 
livet och lyckas med sin skolgång. Samverkan finns i vårt DNA och vi har redskap och erfarenhet 
av både utbildning och socialt arbete. Fortsätt gärna stötta vår verksamhet så att vi tillsammans 
skapar ett Göteborg där alla får en chans och där ingen hamnar utanför.

En välsignad julmånad önskar jag er!

Hej Soffan och Jonas!

Göteborgs Räddningsmission
Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg
Telefon: 031-712 12 00
E-post: info@raddningsmissionen.se 
www.raddningsmissionen.se

Ansvarig utgivare
Emil Mattsson

Redaktör
Joachim Lundell, 031-712 12 55
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Gert Gelotte, Alicia Wennstig, 
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Prenumeration
Det kostar inget att få DIN 
NÄSTA i brevlådan. Hjälp oss 
gärna att sprida tidningen.

Vill du ge en gåva till 
Räddningsmissionen?
 
Postgiro: 90 04 44-1 
Bankgiro: 900-441 
Swish: 900 44 41

Kontrollerad och godkänd av 
Svensk Insamlingskontroll

Emil Mattsson,  
Direktor
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”REBELLERNA” – BRUKARSTYRD DEMONSTRATION
Deltagare från Rättvis Teater har arrangerat och genomfört vår första,  
helt brukarstyrda, demonstration.
Läs mer på s. 18.

”DET ÄR VÄLDIGT GIVANDE 
ATT KONKRET FÅ TA DEL AV 
RÄDDNINGSMISSIONENS ARBETE 
BLAND SAMHÄLLETS MEST UTSATTA.”
Häng med på företagsfrukost hos Räddningsmissionen. 
Läs mer på s.12. 
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VARFÖR BLIR MAN HEMLÖS?
Frågan är komplex och svaren många. Vi har pratat med ett antal 
människor i hemlöshet och vår hemlöshetsstrateg Annika Ström 
Öberg. Läs mer på s. 4.

VILA, VÄRME OCH 
VÄNSKAP
Vi berättar om hur livet ser ut 
på våra jourboenden, 35:an 
och Station Nord. Läs mer 
på s. 8.
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”Frågan har många svar.
Alkoholproblem är min anledning, jag 
blev utslängd av en tjej. Men det kan 
finnas flera tusen anledningar”

”Utanförskap och bostadsbrist, det är 
anledningen. Det krävs inte mycket för 
att man ska hamna här”

”För mig var det självförvållat, men jag 
trodde inte att det skulle få så enorma 
konsekvenser. Jag var 100% säker på att 
min släkting skulle låna mig pengar till 
hyran. Men han sa nej.”

”Ofta p g a socialmedicinskt handikapp. 
För mig handlade det om missbruk 
och grov kriminalitet. Jag har en 
bokstavsdiagnos också.”

”Mitt företag gick omkull. Det blev 
strul med hyrorna, socialtjänsten 
hjälpte mig inte”

Vad gör de 
hemlösa hela 
dagarna? 

”Jag dricker öl och går och samlar burk 
på dagarna och nätterna. Jag går till 
Räddningsmissionen och äter frukost 
och till Trappa Ner på kvällarna när de 
har öppet”

”Man slår ihjäl tiden”

”Jag är väldigt kreativ. Jag hjälper 
människor i deras livssituation. Med 
städning, transport, teknik. Om jag 
hade arbetat på en institution hade jag 
kunnat göra samma sak och få betalt. 
Men jag är hemlös och lever utanför 
lönesamhället.”

”Jag är ganska mycket på bibliotek, och 
så finns det ju kyrkor och andra som 
ordnar saker”

”Man försöker klara dagen. Man jagar 
sin drog. Försöker få mat, kanske på 
Räddningsmissionen. Man försöker 
förbereda natten.” 
 

ANNIKA STRÖM ÖBERG  Det kan se olika ut. 

En del kämpar för sin överlevnad, en 

del deltar i sysselsättning, andra är på 

sitt tillfälliga boende eller går runt på 

stan. 

Hemlöshet 
- en liten 
grundkurs 
Vi ville ha svar på några 

vanliga frågor om hemlöshet. 

Frågor som vi brukar få när 

vi berättar att vi arbetar på 

Göteborgs Räddningsmission. 

Frågor som de hemlösa 

ofta får när de börjar prata 

med folk. Vi ställde frågorna 

till människor med egen 

erfarenhet av hemlöshet, 

samt till Räddningsmissionens 

hemlöshetsstrateg Annika 

Ström Öberg. 

”Var sover  
de hemlösa?” 

”Portuppgångar, källartrappor, garage. 
Varhelst du kan söka skydd för väder 
och vind. Om det blir riktigt kallt får 
man se till att ha ordentliga kläder, 
sovsäck och liggunderlag. Jag har legat 
ute hela vintrar.”

”Där tillfälle ges”

”På någon kamrats soffa 
förhoppningsvis. Ibland kan man få 
plats på 35:an eller Tillfället. Det är 
härbärgen man får en natt.”

”På McDonalds, Avenyn, brukar man 
kunna sova ett tag. De har nattöppet 
och snäll personal”

”Jag har sovit i tält i flera år. Det 
går ganska bra utom när det blir 
jättekallt. Då brukar jag gå runt 
till Centralstationen, Femman och 
McDonalds”

ANNIKA STRÖM ÖBERG  På härbärgen, 

soffor, i trappuppgångar, på 

parkbänkar, hos kompisar eller 

precis var som helst men de allra 

flesta göteborgare i hemlöshet bor 

på någon form av boende eller i en 

träningslägenhet. 

Vad kan en 
hemlös göra för 
att få bostad?
 
”Tung fråga. Det är mitt enda svar  
just nu”

”Enda vägen är ju via det sociala. Men 
många har så dåliga erfarenheter, 
kanske ända sedan de var barn. Man 
känner sig utfrågad.”

”Initiativet måste ligga hos en själv. 
Man kanske måste göra en förändring 
i livet”

”Allt hänger på dig själv. Sluta med 
missbruk kanske är nödvändigt”

”Man kan ta hjälp av 
Räddningsmissionen eller 
Stadsmissionen. Jag vet många som har 
fått hjälp”

ANNIKA STRÖM ÖBERG  De kan 

söka bistånd till boende via 

socialtjänsten, söka lägenhet eller 

andrahandskontrakt. Personer i 

långvarig hemlöshet med komplex 

problematik kan erbjudas modellen 

Bostad först. Ett annat sätt är att 

få ett kommunalt kontrakt (via 

socialtjänsten) som sedan övergår 

till ett eget kontrakt om hyresgästen 

betalar hyran, sköter bostaden och 

inte stör grannar under en period av 

18 månader.

”Att du är uteliggare, bor på gatan”

”Att man saknar en egen bostad”

”Att inte ha någon fast punkt i tillvaron”

ANNIKA STRÖM ÖBERG   Att inte ha tillgång till en egen bostad eller att ha en 

boendesituation som gör att du är beroende av andra för att få tillgång till 

en sovplats. Socialstyrelsen använder fyra olika situationer för att beskriva 

hemlöshet. Läs mer på socialstyrelsen.se/hemloshet/omfattning/definition

Vad menas med att vara hemlös?

”Man kanske inte vill leva med 
all kontroll och alla krav i det här 
samhället. Jag ställer inte upp på det, 
jag vill vara fri.”

”Vissa människor orkar inte ta ansvaret 
att ha en lägenhet. Och det kan vara 
ensamt att sitta i en lägenhet om man 
inte mår bra”

ANNIKA STRÖM ÖBERG  Det finns lika 

många svar som det finns hemlösa. 

I mitt yrke skiljer vi på social och 

stukturell hemlöshet. Den sociala 

hemlösheten handlar om att den som 

är hemlös har en problematik som ex 

beroende eller psykisk ohälsa. Den 

strukturella hemlösheten handlar om 

att strukturen i samhället gör att det 

saknas bostäder som ex att det inte 

finns en lägenhet till båda parter vid 

en skilsmässa. 

Varför är folk hemlösa?

HEMLÖSHET / TEXT: EVA ERLANDSSON

                             Annika Ström Öberg
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Snart är det vinter. Kanske blir den mild. Jag hoppas det för uteliggarnas skull. 
Men även milda vintrar har sina iskalla nätter med yrsnö. Förra året hade en 
sådan vinter.

Plötsligt insåg stadens politiker och socialtjänstemän att det inte är så bra att 
sova utomhus. Tänk om någon fryser ihjäl. Hur skulle det se ut?

Nu var goda råd dyra. Det är de varje vinter. Den politiska insikten att det är 
farligt att sova utomhus på vintern har hittills aldrig överlevt vårens första 
värmande solstrålar.

Larmet gick till Svenska kyrkan och Räddningsmissionen. En kyrka i taget 
nattöppnades och Räddningsmissionen ställde upp med personal. Men det 
behövdes också volontärer. En diakon jag känner i Masthuggskyrkan mailade 
och frågade om jag kunde hjälpa till. Självklart kunde jag det. Efter en kort 
introduktion hos Räddningsmissionen blev jag volontär.

Vi tog oss igenom vintern. Hemlösa kom inomhus och fick lite att äta. Vi hade 
inga sängar. Men om nöden inte har någon lag går det att sova även på stengolv 
och i kyrkbänkar.

När kylan lättade stängdes kyrkorna och även härbärget Stjärnklart på Hisingen 
slog igen. Där hade några husvilla EU-migranter kunnat övernatta. I stället 
öppnades Station Nord med 30 enkla sängplatser. Jag följde med som volontär.

På Station Nord jobbar jag några kvällspass då och då - när jag hinner och 
orkar. Jag dukar fram och dukar av, diskar och finns till hands. Några nattgäster 
vill prata. Men de flesta är mycket trötta och vill bara utväxla leenden, äta, 
duscha och sova.

En kväll lärde jag mig att lite kan vara mycket. En äldre romsk kvinna såg mitt 
försök till prydlig dukning, slog ihop händerna log och sa: ”Så vackert!”

Snart är det vinter. Göteborgs kommun har nyligen i total politisk enighet, från 
vänster till höger, beslutat att det inte behövs någon tak över huvudet-garanti. 
Vi får se.

Tjänar det något till att insistera, att göra det lilla när behoven är så stora? Jag 
tänker att även den som gör lite gör oändligt mycket mer än den som inte gör 
något alls.

Snart är det vinter.
En krönika av Gert Gelotte, volontär på Station Nord

VI SÖKER EFTER 
FLER ENGAGERADE 

VOLONTÄRER...

...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. 

Vi lägger löpande ut våra 
uppdrag på vår hemsida. Varmt 

välkommen med din ansökan!

SE LEDIGA UPPDRAG PÅ:
raddningsmissionen.se/bli-volontar

OM SKRIBENTEN  

”Jag heter Gert Gelotte och är 68 år. 
Som pensionerad journalist fortsätter 

jag att skriva om politiska frågor 
som engagerar mig, som hemlöshet 
och fattigdom. Jag sitter i styrelsen 

för Svenska Palestinakommittén och 
är volontär åt Räddningsmissionen, 
Stadsmissionen och Göteborgs stift, 

bland annat som huvudförfattare 
till boken ”En slant i muggen och 

sedan”. Boken handlar om tiggande 
romer och är utgiven av Verbum. 

På fritiden pilgrimsvandrar jag, 
läser historia och lyssnar på klassisk 
musik. Jag är gift med Karin som är 

kommunpolitiker. Vi bor i en hyresrätt 
på Eriksberg, har inga gemensamma 

barn men delar glädjen över  
sex barn och nio barnbarn.

”Jag tänker att 
även den som gör 

lite gör oändligt 
mycket mer än 

den som inte gör 
något alls.”

PORTRÄTTET / TEXT: GERT GELOTTE / FOTO: STINA GRÄNORS
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Ett av Räddningsmissionens boenden, Station Nord, ligger i Olskroken i Göteborg och 

riktar sig till personer i hemlöshet som inte har tillgång till välfärdssystemet, som till 

exempel utsatta EU-medborgare och papperslösa. Här kan de få tak över huvudet och 

framförallt vila och värme för natten.

I hjärtat av Göteborg, mitt på Linnégatan, driver Göteborgs Räddningsmission ett 

jourboende för personer som lever i hemlöshet. Här är kvinnor och män över 18 år 

välkomna att övernatta då de tilldelats en sovplats av kommunens uppsökarenhet. På 

35:an bor gästerna en natt i taget och här finns tio rum med en säng i varje.

Station Nord består av ca 15 rum 
med två bäddar i varje, två duschar, 
toaletter, ett litet kök och vid ingången 
ett förråd som byggts om till ett slags 
vardagsrum. Här tas gästerna emot 
mellan kl. 20.30 och 21.30 varje kväll. 
De kommer hit via bokningen på 
Famnen, som är Frälsningsarméns 
dagcenter för utsatta EU-medborgare 
inne i stan. Personer kan också bokas 
in genom andra organisationer under 
lite längre tid för att ge utökat stöd. Vid 
entrén välkomnas man av personal och 
volontärer. 

Två av de som jobbar på Station Nord 
är Kicki och Susanne. 
– Inskrivningen på kvällen funkar 
fantastiskt bra, säger Kicki. Alla vet 
vad som gäller och när de kommer hit 
fördelar vi rummen bland gästerna 
och erbjuder lite mat, kanske en soppa, 
några mackor och kaffe eller te. 

Tre nätter i taget
Gästerna får bo här i max tre nätter 
om det inte finns en annan social 
planering, sedan måste de lämna plats 
åt någon annan. Under den perioden 
har de sin egen påse med kudde och 
sängkläder i ett skåp. När tre nätter har 
gått tvättas sängkläderna.

– De flesta som kommer hit är frusna, 
trötta och hungriga. Ibland har de med 
sig egen mat men får också av oss. När 
de har ätit vill de bara sova och ha lugn 
och ro. De lever under stress och har 
ett oroligt liv utanför de här väggarna. 
Då är det gott att kunna erbjuda en 
säng, en dusch och lite sällskap, berät-
tar Susanne. 

Gästerna och personalen känner varan-
dra väl och det hälsas och kramas vid 
ingången. Ibland blir det språkförbist-
ringar, det är inte många av gästerna 
som kan svenska eller engelska, men 

Station Nord – boende med 
värme och omtanke

35:an - Hemlösas Hilton

I kökslampans sken, på tredje våningen 
på Linnégatan 35, erbjuds kvällsmat 
och någon att prata med. Den som vill 
slappna av framför TV:n eller spela 
ett parti Yatzy får göra det. På 35:an 
får gästerna landa och möjlighet till 
nattvila.
Anna Dubár, verksamhetsansvarig på 
35:an, berättar om att personalen får 
möta många livssituationer bland de 
människor som kommer till 35:an. 
– Det kan gå fort att bli av med sitt 
boende och idag är det många som står 
utanför bostadsmarknaden som ofta 
kräver mer än en god ekonomi för att 
komma in på, eller en hyresmarknad 
som är sargad av att det finns för få 
bostäder, berättar hon. 

Hemlöshet med många ansikten
– Många lever i tron att man kan se på 
en människa om den lever i hemlöshet, 
så är inte fallet, det är en fördom. 
Hemlöshet finns bland människor i alla 
livssituationer. Du kan ha ett arbete 
eller studera och leva i hemlöshet idag, 
berättar Anna.
Nätterna på 35:an är lugna, gästerna 
uppskattar nattvilan, att få en säng att 

sova i och en möjlighet att duscha. 
Förutom kvällsmaten så serveras fru-
kost på morgonen och man kan få nya 
underkläder och hygienartiklar. 
– Vi vill möta gästerna i ögonhöjd, för-
medla hopp och motivera till att fort-
sätta kämpa för en bostad, vi vill bygga 
relationer och förstärka det positiva i 
varje människas liv som kan hjälpa till 
att förändra livssituationen. 
Personalen på kommunens uppsö-
karenhet hjälper till att länka vidare 
gästerna till de instanser där förändring 
kan ske och möjligheter ges. Målet är 
att gästerna ska få en egen bostad.
En gång i veckan mellan kl. 20.00-23.00 
finns också en volontär på plats på 
35:an. De lagar mat och umgås med 
gästerna. En liten insats med stor och 
uppskattad betydelse.

Drivs i samarbete med 
kommunen
Verksamheten bedrivs i ett IOP, 
idéburet offentligt partnerskap, med 
Göteborgs Stad. Uppsökarenhetens 
fältpersonal beviljar gästerna de tio 
sovplatserna, en natt i taget.  Gästerna 

BEHÖVER DU AKUT 
HJÄLP MED SOVPLATS 

FÖR NATTEN?

Uppsökarenheten, Göteborgs 
Stads Fältarbete, stöttar 

dig som lever i hemlöshet. 
Vi samtalar med dig om din 

situation och hjälper dig 
vidare. Ring 020-200303. Vi 
har telefontid kl. 21.30-24.00. 

Samtalet kostar inget.

VILL DU VARA VOLONTÄR 
PÅ NÅGOT AV VÅRA 

BOENDEN?

Se lediga uppdrag på: 
raddningsmissionen.se/bli-volontar

det löser personalen med lite fantasi 
och god vilja.

– Javisst, säger Kicki. Vill man förstå 
varandra så går det. Vi tecknar och 
gestikulerar och lär varandra några 
nyckelfraser. Station Nord handlar ock-
så om att respektera varandra. De som 
kommer hit är väldigt utsatta, de lever i 
marginalen av samhället. Men här är de 
våra gäster och våra vänner.

träffar uppsökarenhetens personal ute 
på stan och blir beviljad plats där och 
då eller så ringer man när telefonen 
öppnar kl. 21.30 på uppsökarenhetens 
telefonnummer och blir beviljad plats 
därigenom. På 35:an arbetar personalen 
nattpass och morgonpass.
I köket hänger en tavla som är ett 
collage av bilder som gästerna har gjort, 
rubriken är "Hemlösas Hilton". Ett gott 
betyg och en fin bild på atmosfären som 
finns på 35:an.

HEMLÖSHET / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: STINA GRÄNORS
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MEDVERKANDE 
Kören Caleido
Windcorp Brass Band
Berättelser och sånger med deltagare 
och personal från Göteborgs 
Räddningsmission

TID OCH PLATS 
Carl Johans kyrka 17 december  
kl. 17.00 och kl. 19.30

Insamling till förmån för 
Räddningsmissionens arbete bland 
socialt utsatta människor i Göteborg

BESÖK VÅR BOD PÅ  
JUL PÅ LISEBERG!

SPRID VÅR  
JULKAMPANJ!

Även i år finns Göteborgs Räddningsmission 
representerat på Jul på Liseberg. Genom att 
handla i vår bod bidrar du till att finansiera vårt 
arbete bland hemlösa och utsatta i Göteborg. I 
boden hittar du strumpor, matlådor och böcker.
Jul på Liseberg öppnar den 17 november och är 
öppet ända fram till den 30 december. Vi ses!

Hjälp oss att göra Göteborg lite varmare! 
Församlingar och företag har möjlighet att 
hjälpa till med vår julinsamling genom att 
göra plats för en golvskylt. Vill du också ha en 
golvskylt? Kontakta:
joachim.lundell@raddningsmissionen.se
0708-577855

JULKLAPPSINSAMLING 
PÅ GOTHIA TOWERS!

Gothia Towers julklappsinsamling pågår 17/11 
till 13/12. Julklappsinsamlingen arrangeras 
tillsammans med Göteborgs Räddningsmission 
och julklapparna går i första hand till 
behövande barn i Göteborgsregionen. Förutom 
Räddningsmissionens egna verksamheter delas 
de även ut till omkring 30 olika föreningar, 
organisationer och kyrkor.

NÄR: Öppet alla dagar 17/11 – 13/12
HUR: Nya oinslagna julklappar (ej 
begagnade saker).
VAR: I lobbyn på Gothia Towers

Ullstrumpor av bästa kvalitet, frukost för hemlösa 
eller ett Solros-smycke! Allt du handlar i vår 
webshop blir ett bidrag till vårt sociala arbete. 
Här handlar du saker som blir till nytta för dig 
själv, men framförallt för någon annan! 

shop.raddningsmissionen.se

JULHANDLA I VÅR 
WEBBSHOP!

JULKONSERT MED 
HJÄRTA

A
kt

ue
llt

! Stöd oss!

FRI 

ENTRÈ!

GE BORT EN 

JULKLAPP 

SOM GÖR 

SKILLNAD!

Välkommen till en varm och engagerande 
julkonsert. Vi kommer att bjudas på 
klassisk stämningsfull julmusik, svängiga 
körarrangemang och ett mäktigt brassband av 
yppersta klass.

BLI MÅNADSGIVARE!
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

Du kan också skänka pengar via bank- eller postgiro.

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

SWISHA MED HJÄRTAT!
Det finns många olika sätt att stötta Göteborgs 

Räddningsmission. Ett bra sätt är att swisha pengar direkt 
till någon av våra verksamheter. Ange vilken verksamhet du 
vill skänka pengar till när du swishar. Skriv HEMLÖSHET, 
UTSATTA KVINNOR, UTSATTA EU-MEDBORGARE eller 

SOLROSEN i meddelandefältet så ser vi till att dina pengar 
hamnar rätt. Stort tack för din gåva!

Swish: 900 44 41
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Företagsfrukost hos 
Räddningsmissionen

Alla vardagsmorgnar i veckan förut-
om just onsdagar öppnar caféet upp 
dörrarna för de som lever i olika utsatta 
situationer i vår stad. Det bjuds även då 
på frukost och också till möjligheten 
att ta en dusch. En vanlig morgon kan 
caféet ta emot upp till 170 besökare. 
Det handlar då om fattigpensionärer, 
missbrukare, papperslösa, utsatta 
EU-migranter och andra som söker sig 
dit för det som kan vara dagens enda 
måltid. 

Ett café präglat av hopp, lugn 

och gemenskap
Bland företagsgästerna finns ett 
gemensamt engagemang för Rädd-
ningsmissionens arbete. Samarbetet 
sker på många olika sätt, genom direkta 
bidrag, volontärinsatser eller att man 
ställer sin kompetens till förfogande. 
Bland gästerna finns både små och 
stora företag: Wallenstam, reklambyrån 
Cordovan, Tingstad, profilföretaget 
Topline, Svenska Kockars förening, Din 
Bil och några till.

Patti Hansén är verksamhetsledare på 
caféet och inleder frukosten med att 
berätta om tankarna bakom caféet. 
– Vi vill möta mer än de basala beho-
ven hos de människor som kommer 
hit. Vi jobbar efter tre nyckelord för att 
göra detta. Det första är gemenskap, 
det andra är hopp och det tredje är 
lugn. Vi vill erbjuda en lugn och rofylld 
morgon. 

Han fortsätter att berätta om caféets 
volontärer, om verksamheten utöver 
caféet och svarar på frågor om hur 
hemlösheten ser ut idag. 

En av de nya företagsvännerna är Add-
Truly. Deras idé är att hjälpa företag 
att gallra mellan möjliga samarbeten 
och hitta de hjälporganisationer som 
passar dem bäst. De har precis påbörjat 
ett samarbete med Räddningsmissi-
onen och deltar för första gången på 
företagsfrukosten. 
– Jag tycker att det är väldigt givande 
att på ett så här konkret sätt få se och ta 
del av hur Räddningsmissionen arbetar 
med några av samhällets mest utsatta. 
Det är ett extremt viktigt jobb Rädd-
ningsmissionen gör som grundar sig i 
medmänsklighet och jag är verkligen 
imponerad, säger Anna Urombi, VD 
och grundare. 

Ett av Räddningsmissionens allra första 
företagsvänner är fastighetsbolaget 
Wallenstam. De var i princip med och 
startade organisationen på 50-talet och 
har varit med sedan dess. Idag är de 
frukostvärdar och ser till att frukostma-
ten kommer fram. Sofia Lundman som 
är projektledare på kommunikations-
avdelningen berättar kort om deras 
samhällsengagemang bland idrottsför-
eningar och ideella organisationer. 

Bland de lite nyare företagsvännerna 
finns också The European Law Students 
Association, eller ELSA, som de också 
kallar sig. Cecilia Holm är eventans-

varig och Sara Widén som är kassör 
berättar att ELSA är en internationell 
förening med en lokal grupp i Göte-
borg.

”Vi letade efter en 
organisation att skänka 
den mat vi får över till 
och hittade då Göteborgs 
Räddningsmission. Vi 
hoppas kunna göra ännu 
större samarbeten med dem 
framöver.” 

– Det är roligt att få veta mer om 
Räddningsmissionen nu när vi startat 
ett samarbete med dem. Vi letade efter 
en organisation att skänka den mat vi 
får över till och hittade då Göteborgs 
Räddningsmission. Vi hoppas kunna 
göra ännu större samarbeten med dem 
framöver. 

Ansvarig för företagsfrukostarna är 
Joachim Lundell på Räddningsmissi-
onen. 
– När jag började på Räddningsmis-
sionen kom det ett tiotal personer på 
våra företagsfrukostar. Idag är vi 35 
personer här och jag vill få frukostarna 
att växa ännu mer och få företagen att 
känna att detta är ett intressant nätverk 
att finnas med i. Frukostarna är också 
en bra möjlighet för företagsgivarna att 
komma lite närmre vår verksamhet. 

VILL DITT FÖRETAG VARA MED PÅ NÄSTA FÖRETAGSFRUKOST?  
Kontakta Joachim på  joachim.lundell@raddningsmissionen.se

ENGAGEMANG / TEXT: ALICIA WENNSTIG / FOTO: JUDIT HABBE

Innanför en av Vasagatans portar i centrala Göteborg huserar Räddningsmissionens café. 

Det är en ganska mild onsdagsmorgon i mitten av oktober när vi kliver in i caféets lokaler 

där det förbereds frukost i form av gröt, mackor, kaffe och te. De som nu stiger in är både 

nya och gamla samarbetspartners till Räddningsmissionen som denna morgon bjudit in till 

en företagsfrukost. Det dröjer inte länge förrän det bildas en kö till frukosten och sorlet av 

samtal hörs kring caféborden.

”Det är ett extremt viktigt jobb 
Räddningsmissionen gör som 

grundar sig i medmänsklighet och 
jag är verkligen imponerad.”

ANNA UROMBI  
VD och grundare, AddTruly
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A
Alexanderssons Fastigheter 
Autodesk  
Avero AB  
Axess Promotion  
 
B
BeamonFosbury  
Beiersdorf AB   
Bic Nordic AB

C 
Castellum AB
Cordovan Communication 

D
Dagab Färskvaror 
Da Matteo AB   
Donsötank Rederi

E
Elof Hansson, Göteborg 
Erséus Arkitekter AB 

F 
Fiskebäcksloppet 
Frejs Revisorer
Fristads 
Fujitsu 
Furetank Rederi AB

G
Gillis Edman Begravningsbyrå 
Gothia Towers  
Greencarrier
Gunnar Dellborgs Advokatbyrå 
Göteborgs Fryshus 
Göteborgs Hamn 
Göteborgs Posten
Göteborgs Symfoniker
Götiska förbundet 

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
Klädkällaren

L
Liba Bröd  
Liljengrens Product AB
Liseberg  
Lucky Punk  
Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg 
Lundin Revisionsbyrå, Göteborg  
Luxlight 

M
Manpower
Mediagraphic, Mölndal 
Meltwater

N
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)

O
Odd Fellow, Göteborg 
Ordensällskapet W:6

P
Perse Kommunikation AB 
Pixbo Wallenstam   
Proprius förvaltnings AB

R
Rosa Huset Förlag
Rotary Göteborg-Örgryte

S
SCA  
Slottskogens Vandrarhem 
Spamdrain AB 
Spotify   
Staples
Svenska Mässan 
Svenska Kockars Förening Väst

T
Techsoup
Tingstad Papper AB 
Topline 
Tulip Food Company
Tärntank Rederi AB, Donsö 

V/W
Wallenstam, Göteborg 
Wallstreet media
Willys
 
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

Jag har alltid gillat lapptäcken. Gamla lapptäcken som 
man kan ana så mycket arbete och historia i. Men även 
lapptäcken man syr själv. Att blanda färger och mönster, att 
så många udda lappar kan skapa en så fin helhet.

Jag tänker på det när jag lämnar Soppmässan den 
här fredagen. En alldeles vanlig lunchsoppmässa i 
Betlehemskyrkans kapell, och samtidigt helt unik i sin 
brokighet.

Det var stamgästerna. Någon är från Lilla Edet, en är från 
Egypten, några från Syrien och en hel del från Göteborg. 
Sångerskan är från Nigeria, pastorn är från Lerum och den 
matansvariga från Betlehemskyrkans blandade kör. Längst 
bak sitter några kristna kinesiska restaurangidkare. Även 
två argentinare dyker upp, på kryssning i Europa. De hade 
gått förbi och sett att något var på gång. De har 3 dagar i 
Göteborg, sedan kryssar de vidare mot Spanien. 

Folk droppade in och till sist var kapellet helt fullt, brokigt 
och fint i sin helhet. Som ett välsytt lapptäcke. Lappar fogas 
samman, människor möts.

Några av oss kommer att träffas många fler gånger, andra 
bara denna enda. En kvinna vill att jag ber för henne, för ett 
liv i avgrundsdjup trasighet. Sedan ber hon för mig, och jag 
tänker att lite som detta kan det nog bli i himlen.

Det är kall höst. Grönsakssoppan värmer och lenar. Ljusen 
brinner med tysta böner. Gud kan alla språk och hela vintern 
ska vi fira soppmässa. Välkommen att vara med!

Lapptäcken

Eva Erlandsson, 
Diakon och 

verksamhetsledare 
för gatukyrkan

Kr
ön

ika

Våra soppmässor är öppna för alla som vill! 

Tisdagar, Matteuskyrkan Majorna 18:00 
Fredagar, Betlehemskyrkans kapell 12:00
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– Med läxhjälpsprojektet vill vi hjälpa 
elever med läxläsning och studiemo-
tivation samtidigt som vi skapar goda 
relationer till barnen, säger Milad 
Gorgees som är ansvarig projektledare 
tillsammans med Isabella Windolf. Vi 
är en barnrättsorganisation och vill 
finnas med och skapa bättre förutsätt-
ningar för barnen att lyckas med sin 
skolgång.

Genomförs med hjälp av 
volontärer
Läxhjälpen har blivit ett populärt inslag 
på skolan.
– Ja, många elever tycker att vi borde 
vara här varje dag, säger Isabella. Det 
är läxhjälpen och simskolan som är de 
mest populära aktiviteterna utanför 
skoldagen. I början satsade vi på att 
lära känna skolan och ta fram rutiner. 
Nu känns det som att vi är igång och 
det är superroligt!

Varje onsdag efter skolan mellan klock-
an 15 och 17 samlas mellan 15 och 20 
elever för läxhjälp. De får mellanmål 
i form av frukt, juice och macka av 
skolan. 
Läxhjälpen drivs med hjälp av volon-
tärer. Lärarstudenter, pensionärer och 
några äldre ungdomar är med och ger 
av sin tid för barnen på Sjumilaskolan.  
– Det är roligt att det är så stor bland-
ning på våra volontärer, tycker Milad. 
Jag tror att de berikar både eleverna 
och sig själva. Flera av dem bor dessut-
om i området, vilket är ett stort plus.
 
Alla läxhjälpsvolontärer i projektet får 
en introduktionsutbildning i Rädd-
ningsmissionens arbetssätt som bygger 
på kämparanda, kunskap och engage-

Populärt läxhjälpsprojekt i 
Sjumilaskolan

Under hösten har Göteborgs Räddningsmission inlett ett samarbete med ”Skola i Centrum” 

på Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården kring läxhjälp. Sjumilaskolan är en F-9 skola med 

cirka 500 elever och Räddningsmissionen erbjuder läxhjälp genom ett antal volontärer 

varje onsdagseftermiddag till eleverna på mellanstadiet. 

mang. Dessutom får de kontinuerligt 
stöd av Milad och Isabella.
– Vi hoppas naturligtvis att fler elever 
ska få ta del av läxhjälpen. Behoven är 
stora. I vissa skolor är det bara varan-
nan elev som uppnår behörighet till 
yrkesförberedande program på gym-
nasiet. Det innebär att barn, beroende 
på var man växer upp i Göteborg, inte 
har samma möjligheter att lyckas med 
sin skolgång. Det vill vi vara med och 
ändra på! 
 

”I vissa skolor är det 
bara varannan elev som 
uppnår behörighet till 
yrkesförberedande program 
på gymnasiet. Det innebär 
att barn, beroende på var 
man växer upp i Göteborg, 
inte har samma möjligheter 
att lyckas med sin skolgång.”  

 
Ingår i större satsning på 
skolan
Läxhjälpsprojektet ingår i "Skola i 
centrum", en större satsning som 
stadsdelen gör för att hjälpa eleverna 
få godkända betyg och förutsättningar 
för en fortsatt skolgång, men också för 
att knyta föräldrar och vårdnadshavare 
närmre skolan.  
– Vi försöker bygga en relation med 
barnen och till exempel fråga hur det 
gick på det senaste provet de gjort eller 
peppa dem inför kommande uppgifter. 
Vi märker att många uppskattar det, 
berättar Milad. 

Isabella och Milad rör sig också i korri-
dorerna för att bättre fånga upp elever 
som vill ha läxhjälp.
– Vi finns också i lärarrummet då och 
då för att träffa lärarkåren och övrig 
personal, berättar Isabella. Det känns 
också viktigt. Dessutom får vi hjälp 
av ett par fritidspedagoger. Vissa av 
barnen som kommer till oss har många 
syskon och kanske svårt att få studiero 
hemma. Vi kan erbjuda en lugn studie-
miljö, säger hon. 

I framtiden hoppas Isabella och Milad 
att Räddningsmissionen kan erbjuda 
läxhjälp under fler dagar. 
– Det hoppas vi verkligen på, säger 
Isabella och Milad. Det är många 
elever som önskar det. Vi har kontaktat 
Svenska Kyrkan här och kanske kan vi 
göra detta tillsammans med dem.

FAKTA ”SKOLA I CENTRUM”

•  Ett samarbete mellan 

stadsdelsförvaltningen Västra 

Hisingen, näringsliv, civilsamhälle 

och andra aktörer.  

•  Alla aktiviteter och läxhjälp är gratis 

och elever som deltar erbjuds gratis 

mellanmål.

VILL DU OCKSÅ BLI 

LÄXHJÄLPSVOLONTÄR?  

Kontakta Isabella Windolf

isabella.windolf 

@raddningsmissionen.se 

Läxhjälpen är ett populärt inslag bland eleverna. I en undersökning säger 
de t ex att de ”blir bättre i skolan”, att hjälpen ”borde finnas alla dagar” 
och att ”det känns tryggt och bra”.

SOCIO-EKONOMISKT UTSATTA OMRÅDEN / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: JUDIT HABBE
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Bakom demonstrationen står 
Rättvis Teater som är en del av 
Räddningsmissionens verksamhet 
för de som lever i hemlöshet och 
social utsatthet. Det är ett forum 
där de utifrån sina egna upplevelser 
undersöker socialpolitiska begrepp 
som rättvisa, förtryck, utanförskap eller 
demokrati. 

– Vi har tre grupper som träffas en gång 
i veckan. Genom teatern undersöker 
vi vad de vill göra med livet, eller i 
samhället, och så försöker vi genomföra 
det. Det är målet med Rättvis Teater. 
Den här demonstrationen till exempel, 
den kommer som en idé från en av våra 
pjäser, säger Gunnar Larsson som är 
projektledare för Rättvis Teater. 

Bland demonstrationens deltagare 
delas teatermasker ut och papper med 
låttexter. Några bär på musikinstrument 
och flera håller plakat med ord som 
“Ett samhälle för alla”. Längst fram i 
ledet finns det största plakatet med 
“rebellerna” skrivet i versaler. 

Teatern får människor i 
utsatthet att växa i sig själva
– Alla människor har ett värde. Rättvis 
Teater ger dessa människor självkänsla. 
De vågar vara som de är. Teatern får 
människor som är utsatta att växa i sig 
själva. De tar sedan med sig det ut i det 
vardagliga livet, säger Bibbi Moland, 
en av Räddningsmissionens många 
volontärer. 

Demonstrationståget börjar tyst på 
Götaplatsen, men när vi närmar oss 

Rebellerna - en helt  
brukarstyrd demonstration

slutet av Avenyn övergår det i sång 
och musik. Några spelar gitarr, någon 
annan slår på trumma och en tredje 
spelar blockflöjt. En av sångerna spelas 
med melodin “Oh when the saints”. 
Förbipasserande stannar upp och kollar 
och frågar funktionärerna som rör sig 
bredvid gruppen vad som pågår. Från 
både bussar och vagnar kastas nyfikna 
blickar. 

– Alla människor har 
ett värde. Rättvis Teater 
ger dessa människor 
självkänsla. De vågar vara 
som de är. Teatern får 
människor som är utsatta att 
växa i sig själva. 

Målet för tåget är Gustav Adolfs torg. 
Väl framme serveras gratis soppa och 
bröd. Programmet fortsätter med 
dansuppträdande och konstinstallation. 
Ett speakers corner med en mick finns 
tillgänglig där flera tar ordet. Det talas 
om att fler och fler bostadsrätter byggs, 
när det istället borde satsas på billiga 
hyresrätter. Medhållande nickningar 
går genom publiken. 

Brukarstyrt – för första 
gången
– Det är första gången vi gör en helt 
brukarstyrd demonstration. Det 
innebär att det bara är människor med 
egen erfarenhet av hemlöshet eller 

social utsatthet som har beslutat om 
vad detta ska innehålla. Den gruppen 
som varit med här ikväll har också 
varit med och processat fram hela 
demonstrationen, och jobbat med det 
i några månader. Det är människor 
här från social resursförvaltning, 
från Frälsningsarmén och från 
Stadsmissionen. Sedan är det vi, Rättvis 
Teater, och Räddningsmissionen 
som gör detta tillsammans. Men 
det är framförallt brukarna som är 
arrangörerna, berättar Gunnar när vi 
pratar senare under kvällen. 

Hösten är påtaglig i Göteborg och 
lite regndroppar kommer från ovan. 
Men det stör inte värmen bland 
människorna på Gustav Adolfs torg. 
Det märks på brukarna att de är stolta 
att få bära detta. Något som Gunnar 
Larsson håller med om.
– Att gå och sjunga “oh when the 
rebells are marching in” var en av 
kvällens höjdpunkter tycker jag. Sedan 
var speakers corner bra, de säger alltid 
så kloka saker. Så kul att få göra det 
offentligt!

Den 17 oktober, på världsfattigdomsdagen, arrangerades demonstrationen “Rebellerna 

– från osynlig till synlig”. På plats fanns människor i alla åldrar, från samhällets alla delar. 

Volontärer från Göteborgs Räddningsmission, arrangörerna från Rättvis Teater, hemlösa, 

engagerade göteborgare, studenter och pensionärer. Gemensamt för alla grupper är att de 

vill se en förändring för de som inte har en plats att kalla sitt hem. 

G
unnar Larsson, Projektledare Rättvis Teater
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Swish! 
Och en hemlös 
slipper gå och 
lägga sig 
hungrig i natt.
Swisha till 900 44 41. Tack för att du gör Göteborg lite varmare. 

Vi 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
Nordhemsgatan 12, 413 27 GÖTEBORG  

TELEFON: 031-712 12 00 
E-POST: info@raddningsmissionen.se  

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

SWISH: 900 44 41


