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I mitten av 90-talet pluggade jag en termin i England. På söndagarna gick jag ofta till en 
anglikansk kyrka i stadsdelen där jag bodde. Det var en inspirerande församling där det var lätt att 
känna sig hemma. Åtminstone i själva gudstjänsten. För så fort den var slut, då blev det svårare. 
Det vanliga kyrkfolket rörde sig i klungor, minglade, skrattade och drack av det blaskiga kaffet. 
Ingen såg någonsin mig, den unga svenska studenten som strök omkring längs väggarna. Och jag 
insåg det som varje människa förr eller senare tvingas uppleva: det krävs inte så mycket för att 
man ska känna sig utanför och isolerad.

Vi lever i en märklig tid. Å ena sidan har vi människor aldrig tidigare varit så ihopkopplade 
med varandra. Vi likear, bjuder in, samspelar och koordinerar. På nätet naturligtvis, men också i 
verkligheten. Å andra sidan är vi fler än någonsin som är ensamma. Vilket samhälle är det vi är 
med och skapar?

Siffrorna kring ensamhet förskräcker. Mellan en halv och en miljon personer i Sverige räknas 
som socialt ensamma. Andelen ensamhushåll är högst i världen. En studie från förra året visar att 
social isolering leder till nästan 50-procent större sannolikhet att dö i förtid. Och i en annan studie 
från 2015 visar amerikanska forskare att ofrivillig ensamhet till och med påverkar människans 
hälsa på cellnivå. Ofrivillig ensamhet leder inte bara till förlorad livsglädje, den kan till och med 
leda till döden.

På Räddningsmissionen möter vi varje dag denna ofrivilliga ensamhet. Det kan handla om 
fattigpensionären som punktligt kommer till vårt café för hemlösa morgon efter morgon. Inte 
för att han - det är nästan alltid en han - lider av missbruk eller psykisk sjukdom, utan för att 
han vill ha lindring från plågan av att inte ha vänner och familj. Eller det kan handla om den 
ensamhet som drabbar mamman och barnet när pappan tas till fängelset efter avkunnad dom. 
Man beskriver för våra medarbetare på Solrosen hur ensamt det kan kännas när någon man älskar 
tas ifrån en. Och hur ensam och isolerad man också känner sig när man har så svårt att berätta för 
omgivningen om vad som har hänt.

Den ofrivilliga ensamheten kan lindras på många sätt men det finns nog bara ett botemedel. 
Gemenskap är grejen. När vi möts i familjen, bland vännerna, på arbetsplatsen eller i 
fotbollsklubben blir vi till som människor. Ytterst sett kanske denna längtan är grundad i hur 
verkligheten är beskaffad. Den kristna tron beskriver Gud själv som en kärleksfull gemenskap. 
Och om människan är skapad till Guds avbild är det kanske därför inte så konstigt om hon också 
söker efter sin tillhörighet i andra. Martin Buber, den judiske filosofen, skrev: ”när två personer 
relaterar till varandra autentiskt och mänskligt, då är Gud den elektricitet som växer fram emellan 
dem”.

Räddningsmissionen kan inte befria Göteborg från all ofrivillig ensamhet. Men vi kan åtminstone 
göra vad vi kan för att lindra och bota. Och det kan du också. Ett leende, ett sms eller varför 
inte, en stunds småprat med en främling över en kopp blaskigt kaffe kan betyda mer än du tror 
för någon annan. Tänk om vi alla kunde hjälpas åt att göra Göteborg till en stad där människor 
hänger ihop med varandra!

Gemenskap är grejen
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FAMILJECENTER MED FRAMTIDSPERSPEKTIV
På Räddningsmissionens familjecenter i Betlehemskyrkan ligger fokus på 
utbildning, egenmakt och samhällsinformation. Saker som skapar en bättre 
och tryggare framtid för familjerna som kommer dit. Läs mer på s. 6-7.

”VI TROR PÅ ETT KONTINUERLIGT 
ENGAGEMANG.”
Thomas Olsson på Rotary i Örgryte berättar om hur de 
engagerat sig Räddningsmissionen. Läs mer på s. 10-11.”
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SKA MAN LÄGGA PENGAR I MUGGEN?
Vilka är tiggarna som vi möter utanför butikerna i stan och varför tigger 
de? Tiggeriet väcker många frågor. Aaron Israelson svarar på de vanligaste 
frågorna kring tiggande EU-medborgare. Läs mer på s. 4-5.

DIGITALA 
PLATTFORMAR GÖR 
SKOLAN MOBIL
E-skolan är ett nytt projekt 
där iPads och mobiltelefoner 
skapar helt nya förutsättningar 
för romska barn att hålla 
kontakt med skola och lärare i 
hemlandet. Läs mer på s. 12-13.



4 5

Många är rumänska eller bulgariska 
romer. En minoritet som, sedan 
den kom till Europa för ungefär 700 
år sedan, utsatts för systematiska 
förföljelser. I Rumänien hölls romer 
som slavar fram till senare hälften 
av 1800-talet och många mördades 
av nazister eller rumänska fascister 
under andra världskriget. Än i dag 
förekommer antiziganismen över 
hela Europa. Deras medellivslängd 
är upp till 20 år kortare än för 
majoritetsbefolkningen. 

Utsatta EU-
medborgare 
- en liten 
grundkurs 
Tiggande utsatta EU-medborgare 

väcker många frågor, åsikter 

och synpunkter. Här besvarar 

Aaron Israelson några av de 

vanligaste frågorna som vi 

stöter på i vårt arbete. Aaron har 

lång erfarenhet av arbete med 

utsatta EU-medborgare både i 

Sverige och i Europa och arbetar 

just nu som projektledare för 

Räddningsmissionens e-skola för 

romska barn.

Går inte pengarna till  

organiserad brottslighet? 
Fattiga människor faller oftare än andra offer för kriminalitet. På senaste 
tiden har några uppmärksammade domar fallit mot personer som utnyttjat 
människor som tigger. Men aktuell forskning  (bl.a. ”When poverty meets 
affluence” från 2015) och Räddningsmissionens erfarenhet pekar på att de 
flesta tigger frivilligt. När allt fler röster avfärdar alla som tigger som offer för 
människohandlare drabbar det dem. 
 

Ska man lägga pengar i 
muggen?  
Ja. Vi vet att pengar som samlas in i Sverige gör stor skillnad i hemländerna. 
De flesta fattiga romer vi möter vill inget hellre än att jobba, men i brist på 
realistiska alternativ är tiggeriet deras väg till ett bättre liv. I de byar som 
Räddningsmissionen har besökt i Rumänien har vi sett hur man har kunnat 
laga tak, koppla in el, mata och klä sina barn samt skicka dem till skolan tack 
vare de bidrag som svenskar lagt i muggen.

Är det inte lika 
bra att förbjuda 
tiggeriet? 
 
Fattigdomen försvinner inte för att man förbjuder 
tiggeri. Den tar sig andra uttryck. I Danmark 
har inbrott och snatterier ökat sedan man 
införde tiggeriförbud. Vi ser en stor risk för att 
många kvinnor kan tvingas in i prostitution om 
alternativa, i dag lagliga försörjningar, försvinner. I 
Rumänien har tiggeriet varit förbjudet sedan 1991, 
men den romska minoriteten har det ännu tuffare 
nu. För de flesta som tigger på svenska gator skulle 
ett tiggeriförbud göra det hart när omöjligt att 
försörja sina familjer. 

Romer nekas utbildning, jobb och bor ofta i ruckel utan el och rinnande vatten. Utsattheten 
och desperationen gör att de söker sig till rikare länder för att försörja sig. I de allra flesta 
fall är det precis så enkelt som det ser ut. En förälder vädjar om pengar för att bygga en 

bättre framtid för sina barn.

Varför tigger man?

Vilka är tiggarna 
som sitter 
utanför våra 
matbutiker? Svenska hjälpinsatser i ett fåtal byar i 

Rumänien och Bulgarien är droppar i havet 
jämfört med de pengar som människor som 
tigger i Sverige skickar hem. Vi vet från 
studier i tredje världen att remitteringar - de 
pengar migranter skickar hem - inte bara 
överträffar världens samlade biståndsmedel 
utan också att pengarna används mycket mer 
effektivt när de drabbade själva får bestämma 
vad de ska gå till. 

Dessutom spelar så kallade sociala 
remitteringar stor roll: när de romer som 
tigger i Sverige kommer i kontakt med 
vårt samhälle samlar de på sig värdefulla 
erfarenheter som de kan ta med sig tillbaka. 
Tack vare Räddningsmissionens öppna 
förskola med inslussning av romska barn i 
kommunala skolor har många familjer som 
återvänt till Rumänien sett det som självklart 
att barnen ska fortsätta gå i skolan där - en 
dramatisk social förändringsprocess. 

UTSATTA EU-MEDBORGARE / TEXT: AARON ISRAELSON / FOTO: STINA GRÄNFORS

                             Aaron Israelson

Varför går inte barnen i skola? 
I skolorna i länder som Rumänien och Bulgarien blir romska barn 
regelbundet placerade längst bak i klassrummen där ingen tar 
notis om dem och de kan t ex bli hemskickade av läraren för att 
de ”luktar illa”. De får inte det extra stöd de behöver med tanke på 
att de kommer från hem utan studietradition. I hemmen saknar 
man el och kan därmed inte göra läxorna i mörkret på kvällarna. 
Den systematiska diskrimineringen av romer dödar motivation: få 
föräldrar vågar tro att deras barn kan ”bli något” och kan därför ha 
svårt att se poängen med utbildning.

Har inte Rumänien, 
Bulgarien och EU 
ansvaret för romernas 
situation?
Jo, givetvis. Men Sverige kan inte heller frånsäga 
sig ansvar. I vårt land har vi också en lång 
antiziganistisk historia och under andra världskriget 
vägrade vi släppa in romer som flytt Förintelsen. 
Att stänga romer ute och jaga i väg dem har vi 
testat i århundraden och det har inte brutit det 
romska utanförskapet. Kanske kan vi i stället visa 
länder som Rumänien och Bulgarien att en annan 
politik ger betydligt bättre resultat? EU-samarbetet 
grundar sig på solidaritet. Och vem behöver vår 
solidaritet mer än Europas fattigaste och mest 
förtryckta?

Är det inte bättre 
att hjälpa på plats i 
hemländerna? 



6 7

Mitt i centrala Göteborg, på Vasagatan, ligger Betlehemskyrkan. I samverkan med 

Göteborgs Räddningsmission finns här också Räddningsmissionens Familjecenter. Dit 

söker sig dagligen människor i socialt utsatta situationer för att få stöd på olika sätt. 

Verksamheten fokuserar på socialt och pedagogiskt stöd till barn och familjer men 

erbjuder också hjälp i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och länkar till övriga 

aktuella aktörer. Här finns också möjlighet att duscha, få en bit mat och tvätta kläder. 

– Vi vill skapa social förändring 
både för individer och 

samhället i stort.

Ulrika Falk och Mona Lisa Pruteanu, 
arbetar på Familjecentret. De berättar 
att de sociala insatser som görs här, sto-
ra som små, gör skillnad i människors 
liv. 

Vi möts i ett av kontorsrummen på 
Familjecentret. Ulrika är verksamhets-
ansvarig och tillsammans med Mona 
Lisa, som är en av socialarbetarna, 
möter de dagligen barn, unga och 
familjer som av olika anledningar inte 
har tillgång till de offentliga sociala 
trygghetssystemen. 

– Familjecentrets verksamhet är ett 
samverkansprojekt med Social Resurs-
förvaltning och är öppet för pappers-
lösa men framförallt möter vi utsatta 
EU-medborgare och då främst den 
romska minoriteten, berättar Ulrika.

När Ulrika och Mona Lisa eller någon 
av deras kollegor hjälper en familj, vare 
sig det handlar om att följa med till 
sjukvården, hjälpa till med myndig-
hetskontakter eller andra aktiviteter, är 
fokus alltid samhällsinformation och 
egenmakt. Många människor de möter 
saknar kunskap om sina grundläggan-
de rättigheter och skyldigheter både i 
hemlandet och i Sverige. 
– Vi pratar alltid med familjerna om 

framtid, om barnen och om vad de 
tänker sig framåt. För oss behöver den 
sociala förändringen ske hos individer, 
men också på samhällsnivå. Och vi 
finns alltid någonstans där emellan, 
säger Ulrika. 

Utbildning och egenmakt i fokus
Mycket bottnar i att den romska mi-
noriteten har lägre utbildningsnivå än 
majoritetsbefolkningen. Enligt Ulrika 
är utbildning en nyckel till en bättre 
framtid. 

”Utbildning 
är ett av de 
mest effektiva 
sätten att häva 
fattigdom,  
över tid.” 
– Utbildning är ett av de mest effektiva 
sätten att häva fattigdom, över tid. Och 
vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, 
i alla projekt. Många behöver hjälp 
med socialt stöd och social planering. 
Att vara rom i Europa betyder att födas 
som fattig, i stort sett. Och om man ska 

FAKTA FAMILJECENTRET  

• Under 2017 hade Familjecentret 

kontakt med närmare 70 barn och 

deras familjer. 

• Anställda: Två brobyggare med 

språk- och kulturkompetens och en 

socionom. 

 
STÖTTA FAMILJECENTRET!

 

Skänk gärna en gåva till 

Familjecentret! Våra familjer 

behöver mediciner, preventivmedel 

och kläder mm. Swisha till 900 44 

41 och märk inbetalningen  

UTSATTA EU-MEDBORGARE

häva det utanförskapet behöver man 
egenmakt, att få kontroll över sin egen 
situation. De flesta vi möter arbetar för 
att överleva dag för dag. Många har inte 
tillgång till sina mänskliga rättigheter, 
oavsett om man är i hemlandet eller i 
Sverige. Om man inte vet vad man har 
för rättigheter eller hur man får tillgång 
till dem, är det mycket svårare att vara 
del av ett samhälle, och att bli inklude-
rad, menar Ulrika. 

Familjecentret har ett bra samarbete 
med kommunen. I Göteborg är det en 
självklarhet att erbjuda alla barn en 
skolgång, oavsett om man är papperslös 
eller tillhör den grupp EU-medborgare 
som familjecentret möter. Något som 
inte är givet i  många andra kommuner 
i landet. Detta har lett till att alla barn 
som varit eller är i kontakt med familje-
centret idag går i förskola eller skola. 

Mona Lisa vet hur familjerna  

har det
Mona Lisa Pruteanu kommer själv från 
Rumänien och minns hur det var när 
hon kom till Sverige för lite drygt 10 år 
sedan.
– Jag var 22 år när jag kom till Sverige. 
Jag bodde i en husvagn och det var 
rörigt och svårt, jag var jätterädd. Men 
så småningom fick jag hjälp, och senare 
ett jobb.

UTSATTA EU-MEDBORGARE/ TEXT & FOTO: ALICIA WENNSTIG

De människor som kom till Göteborg 
från Rumänien under den här perioden 
blev en ny utmaning för staden och i 
samarbete med kommunen anställde 
Räddningsmissionen två personer som 
kunde tala både romani och rumänska 
och en av dem var Mona Lisa. 2013 
startade den öppna förskolan som idag 
utvecklats till Räddningsmissionens 
Familjecenter. Det har gått fem år sedan 
dess och idag arbetar Mona Lisa på 
centret med familjer som är i samma 
utsatta situation som hon en gång var.

– Jag har kontakt med skolor och för-
skolor, med mammorna, eller med hela 
familjer. Vi har också en kvinnogrupp 
varje onsdag där vi gör olika saker. Vi 
vill att de ska känna sig starka. Många 
av dem har inte gått så många år i 
skolan och pratar väldigt dålig svenska, 
säger Mona Lisa. 

– Stödet jag fått i Göteborg har hjälpt 
mig jättemycket. Jag har fyra barn nu 
och de älskar skolan, säger Mona Lisa. 

Husvagnsprojektet – mer än bara 

ett tryggt boende
Ett annat arbete som Göteborg 
Räddningsmission driver för utsatta 
EU-medborgare är ett husvagnsprojekt. 

– Själva idén är att vi tillsammans med 
en kyrka får ställa upp en husvagn 
intill kyrkan och att en familj får 
boende, tillgång till el, vatten och en 
kontaktgrupp i kyrkan, berättar Ulrika 
Falk. Tillsammans skapar vi en mindre 
otrygg miljö för familjen där de får 
bättre förutsättningar att planera sin 
situation, i alla fall för en period. Det 
kan handla om att samla in pengar, 
söka jobb eller till exempel bygga nytt 
tak på sitt hus i Rumänien. Kravet från 
vår sida för att man ska få bo i husvagn 
är att barnen går i skolan. 

Projektet är helt gåvofinansierat och 
idag finns fem husvagnar uppställda 
vid kyrkor runtom i Göteborg. Projek-
tet har inte bara genererat engagemang 
och vänskapsrelationer med försam-
lingarna, utan också arbetstillfällen. 

– Mellan 10 och 15 personer har fått 
arbete det senaste året. Det är ett 
fantastiskt resultat som vi uppnått tack 
vare våra gemensamma insatser. Så det 
finns möjligheter och hopp för dem vi 
möter, säger Ulrika. 

För fattigdomen finns det dock inga 
mirakelkurer. Det krävs långsiktighet. 
Både Ulrika och Mona Lisa menar att 

det inte finns någon enskild insats som 
kan utplåna den fattigdom som finns i 
Europa, utan det sker över tid, genom 
ett kontinuerligt arbete präglat av 
delaktighet.  

– Att målgrupperna själva får vara med 
och definiera vilka behov man har är 
jätteviktigt. Då kan man också lättare 
se vägen framåt och vi ser att våra 
små, vardagliga insatser gör skillnad, 
avslutar Ulrika.

”Jag kunde inte drömma om  
att få göra det jag gör idag.”

Mona Lisa arbetar på vårt Familjecenter  
och hjälper människor som är i samma situation  
som hon en gång var i.

Husvagnsprojektet är helt gåvofinansierat och idag 
finns fem husvagnar uppställda vid kyrkor runtom i 
Göteborg.



8 9

NU ÄR ANMÄLAN ÖPPEN TILL 
KONFERENS: HANDELSVARA 
MÄNNISKA, 19 APRIL

TACK FÖR ALLT  
ENGAGEMANG I JUL!

Nu har vi summerat insamlingsåret 2017 
och vill gärna säga ett stort TACK till 
alla som varit med och bidragit till vår 
verksamhet. Tack för alla insamlade 
pengar via månadsgivande, swish, 
kollekter mm. Tack för julklappar, 
volontärtimmar, kläder, mat och annat 
som skänkts. Tack för att ni gjort det 
möjligt för oss sprida hopp och värme 
till utsatta människor i och runt vår stad.

Handelsvara människa är en konferens som lyfter 
frågor som rör prostitution och människohandel. 
Gränserna för den egna kroppen som borde 
vara självklara känns plötsligt långt därifrån. 
Årets Handelsvara Människa vill föra ett samtal 
kring kopplingen mellan sexuella trakasserier 
och människohandel och prostitution. Varmt 
välkommen på en inspirerande eftermiddag.

STARTA EN INSAMLING 
PÅ FACEBOOK!

Nu kan du skapa din egen insamling till 
vårt sociala arbete på vår Facebook-sida! 
Perfekt om du fyller år och inte vill ha 
presenter, utan hellre vill samla in pengar 
till något som gör skillnad. Självklart går 
det att skapa en insamling även om du inte 
fyller år! När du startat din insamling kan 
du bjuda in dina vänner och bekanta till att 
skänka en gåva. Starta din insamling här: 
www.facebook.com/pg/
raddningsmissionen/fundraisers/
 
Pengarna från din insamling går till en 
av våra gåvofinansierade verksamheter 
som du väljer - Hemlöshet, Utsatta EU-
medborgare, Solrosen eller kvinnor utsatta 
för prostitution och människohandel. Du 
kan också välja om du hellre vill att vi 
använder din gåva där den behövs bäst 
just nu. Tack för att du är med och gör 
Göteborg varmare!

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPET HUS!

RUM FÖR NYA  
GÖTEBORGARE SÖKES!

A
kt

ue
llt

! Stöd oss!

Välkommen till Matteuskyrkan kl.16.30–19.30 på 
torsdagar. Vi fikar, pysslar, tävlar, språktränar, 
musicerar och mycket mer! Öppet hus är en 
plats för möten med olika kulturer, sammanhang, 
människor och språk.
raddningsmissionen.se/verksamhet/oppet-hus

Det är många människor som kommit till vårt land 
de senaste åren. En del får uppehållstillstånd och 
vill snabbt etablera sig i Sverige. Men de allra flesta 
saknar en fast punkt i tillvaron. Ett hem. Ett projekt 
som hjälper dessa människor är Hjärterum, ett 
samarbete mellan Göteborgs Räddningsmission, 
Boplats Göteborg och Göteborgs Stad. 

Du kan göra skillnad för en annan människa och 
bidra till en bra start i livet som ny göteborgare. Har 
du ett rum, en lägenhet eller annan form av bostad 
att hyra ut till våra nya göteborgare står Göteborgs 
Räddningsmission för hyreskontraktet.

Läs mer på: www.finnsdethjarterum.se

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

MEDVERKANDE:  
Maria Ahlin, Marcus Olson  

och Madelene Sundell. 

TID OCH PLATS:  
Frilagret, Göteborg 19 april,  

kl. 12:30-16:30.

ARRANGÖRER:  
Göteborgs Räddningsmission, 

Reningsborg och Bilda.

ANMÄLAN:. 
handelsvaramanniska.se
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Göteborgs Räddningsmission hade inte varit någonting utan alla de 
volontärer, företagsvänner och organisationer som år efter år stöttar 
oss med insatser. Dessa ideella krafter är ofta betydelsefulla relationer 
för de människor som vi möter i våra verksamheter.

Hösten 2015 blev Rotary i Örgryte sammanförda med ett av 
Göteborgs Räddningsmissions boende för ensamkommande 
ungdomar. Thomas Olsson, Bertil Hultman och Jonas Campanello 
har tillsammans med 10 andra Rotary-medlemmar oförtröttligt 
besökt boendet för att hjälpa och stötta ungdomarna på många olika 
sätt.

– Vi har tidigare haft ett långt engagemang med våffelfrukostar 
på caféet på Vasagatan, berättar Thomas Olsson. Vi hittade 
Räddningsmissionens boende när vi letade efter ett bra sätt att 
engagera oss lokalt. 

Många diskussioner handlade om vad föreningen kunde bidra med 
och så småningom kom man fram till att hjälp med läxläsning var en 
bra idé. 

– Ja, vi ville ju prata med ungdomarna lära känna dem och det är ju 
svårt om man inte kan prata samma språk, säger Thomas.

Rotary-medlemmarna har också bjudit ungdomarna på bowling 
och andra aktiviteter. – Vi har hela tiden trott på ett kontinuerligt 
engagemang, förklarar Thomas Olsson. Mycket i de här ungdomarnas 
liv har ju varit osäkert, då tror jag vår uthållighet har varit viktig.

Nu har många av ungdomarna flyttat från boendet, men Thomas 
menar att engagemanget i Räddningsmissionen kommer att finnas 
kvar. 

– Absolut. Våffelfrukost på caféet kommer vi att fortsätta med. En 
gång per termin. Sedan fortsätter vi som volontärer på olika sätt. Men 
det är viktigt att det vi gör blir bra. Det vi har lärt oss så här långt 
är att lyssna på de som leder verksamheten och svara upp mot de 
behov som finns. Sedan gäller det att hitta en engagemangsnivå som 
man kan leva upp till över tid. Då kommer det att bli givande för alla 
parter, avslutar han.

Global organisation med 
starkt lokalt engagemang 

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

FAKTA GÖTEBORG  
ÖRGRYTE ROTARYKLUBB 

 
Bildades 1949 och har idag ca 

95 medlemmar. Kontakten med 
Göteborgs Räddningsmission 

har funnits länge. Ett par 
medlemmar, Lennart Wallenstam 

och Torgny Englund, har också 
varit med i Räddningsmissionens 

styrelse under många år.

Idag är Rotary en organisation 
för samhällsengagerade 

personer med olika 
yrkesbakgrund, kön, ålder, 

religion och etnisk tillhörighet, 
som gör humanitära insatser 

och arbetar för att främja 
samförstånd, goodwill och fred, 

både globalt och lokalt.

”Vi har hela tiden trott på ett 
kontinuerligt engagemang. Mycket 

i de här ungdomarnas liv har 
ju varit osäkert, då tror jag vår 

uthållighet har varit viktig.”

PORTRÄTTET / TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: JUDIT HABBE

Rotary Örgryte har oförtröttligt besökt ett av 
Räddningsmissionens boenden för ensamkommande för att  
hjälpa och stötta ungdomarna på olika sätt bl.a. genom läxläsning.
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I Sverige finns ett hundratal romska 
barn i skolåldern från Rumänien. Deras 
föräldrar tigger, spelar gatumusik eller 
försörjer sig på andra vis på svenska 
gator. Efter några år i Sverige återvän-
der de ofta hem till Rumänien. Barnens 
återinträde i den rumänska skolan blir 
problematisk – ibland kan de inte ens 
rumänska.  

- Min systers barn pratar bara romani 
hemma och svenska i skolan. Om de 
någonsin flyttar hem utan att kunna 
språket kan de aldrig komma in i sam-
hället. Och här i Sverige är det också 
svårt att bli ”svensk”. De är inte hemma 
någonstans, säger Laura, som själv 
är rom från Rumänien och har bott i 
Sverige i sju år. 

E-skolan är ett projekt i Räddningsmis-
sionens regi, som med digitala verktyg 
vill tillgängliggöra den rumänska 
läroplanen för de romska barn som 
befinner sig i Sverige – och på sikt 
över hela Europa, där tiotusentals 
rumänsk-romska barn befinner sig i 
samma situation.  
 
- Vi tror att utbildning är avgörande för 
att bryta utanförskap över en genera-
tion. Romer nekas fortfarande rätten 
till utbildning över hela Europa. Om vi 
kan göra kvalitativ utbildning tillgäng-
lig, nyttig och rolig för dessa barn gör 
vi det lättare för dem att ta makten över 
sina egna liv, säger Aaron Israelson, 
projektledare för E-skolan. 

Från och med hösten 2018 ska E-sko-
lan erbjuda dessa barn en utbildnings-
app till mobilen/läsplattan och tillgång 

E-skolan vill bryta utanförskap
När eleverna inte kan komma till skolan får läraren bosätta sig i deras mobiltelefoner. E-skolan 

är ett projekt i Räddningsmissionens regi, som med digitala verktyg vill tillgängliggöra den 

rumänska läroplanen för de romska barn som befinner sig i Sverige – och på sikt över hela 

Europa, där tiotusentals rumänsk-romska barn befinner sig i samma situation. 

till en lärare på plats i Rumänien som 
undervisar via en skärm.

- Vi ska översätta läroplanen till 
digitala verktyg och låta skolan följa 
med de elever som inte kan närvara 
på plats. Liknande utbildningsappar 
har med stor framgång testats i bland 
annat Indien och Brasilien och visat 
sig ge bättre resultat på fattiga barn 
från studieovana hem än traditionell 
klassrumsundervisning, säger Aaron 
Israelson. 

- För romska barn, som traditionellt 
aldrig har fått samma tillgång till skola 
som majoritetsbefolkningens barn, kan 
det här bli en revolution. 
 
 - För romska barn, 
som traditionellt 
aldrig har fått samma 
tillgång till skola som 
majoritetsbefolkningens 
barn, kan det här bli en 
revolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-skolan är inte bara till nytta för 
romerna. Också i Rumänien har man 
börjat inse vidden av de integrations-
problem som uppstår när allt fler av de 
fyra miljoner rumäner som befinner 
sig utanför landets gränser för att jobba 
återvänder till hemlandet med sina 
barn. 

För Vasile Burtea, Rumäniens första 

romska professor och mångårig med-
arbetare vid det rumänska utbildnings-
ministeriet, finns det två skäl till att han 
som nybliven pensionär valt att engage-
ra sig i Räddningsmissionens projekt 
E-skolan: Han vet av egen erfarenhet 
att utbildning kan bryta samhällsbar-
riärer. Men han vill också göra en sista 
insats för sitt land. 

- 2011 var det 300 barn som återvände 
efter en tid i utlandet. Det var inga 
större problem att återintegrera dem i 
skolan. Men i fjol kom 3000 och pro-
blemen blev mycket större. Många av 
dem kan inte ens rumänska! 

- Och även om de stannar kvar ute i 
Europa så är det viktigt för Rumäni-
en att dessa barn växer upp med en 
bibehållen rumänsk identitet. De kan 
bli viktiga ambassadörer för vårt land 
i framtiden, säger professor Vasile 
Burtea. 

Marius och hans 12-åriga dotter Sara 
kan knappt bärga sig i väntan på att 
undervisningen ska dra igång i höst.  

- Rumänska språket är min dotters 
band till mig. Det skulle vara hemskt 
om hon tappade det. Och man vet 
aldrig hur länge vi kan stanna i Sverige. 
Det pratas hela tiden om att de ska 
förbjuda oss och skicka hem oss. Då 
måste Rebecca kunna klara skolan där, 
säger Marius.  

Vad tänker du då, Sara? Ser du fram 
emot att plugga rumänska i mobilen? 

- Ja! Jag vill börja redan nu! 

UTSATTA EU-MEDBORGARE / TEXT: AARON ISRAELSON / FOTO: JUDIT HABBE, AARON ISRAELSON

”Vi tror att utbildning är avgörande för att bryta utanförskap över en 
generation. Om vi kan göra kvalitativ utbildning tillgänglig gör vi det  

lättare för dem att ta makten över sina egna liv.”

Aaron Israelson 

Projektledare för E-skolan
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Det var en kall och bister vinterdag i Stockholm. Jag 
hade fått några timmar över innan tåget skulle gå hem till 
Göteborg. Nära centralstationen ligger Klara kyrka som har 
öppet på dagarna. Jag gick dit och satte mig en stund.

Det är fint att uppsöka kyrkor utanför gudstjänsttid, tycker 
jag. Man kanske tänder ett ljus, ber en bön eller bara stannar 
upp och tänker lite. Klara kyrka har mycket socialt arbete 
och där rör sig folk hela dagen. Ändå brukar man alltid 
kunna finna stillhet.

Jag hade satt mig ganska långt fram, när jag hörde hur en 
samling startade lite längre bak i kyrkan. Framför ett gäng 
stod en präst med en gitarr på magen. Han hade fin röst, 
men lite svårt för rytmen.

”Min Jeeesus, min Herrrrrre, Gud,   det finns ingen, som, du”

Det haltade lite musikaliskt, men gänget framför kände sin 
präst och hjälpte till. De sjöng tydligt och några stampade i 
golvt eller klappade takten. På så sätt hittade man en puls 
som fungerade.

Jag lämnade kyrkan, satte mig på ett café och skrev.

Ropa till Gud över hela vår jord 

Här sitter jag vid ett fikabord 

Utanför, Stockholm, bön i Klara kyrka 

Romer som tigger, Rea på skor 

Herre, du som i himmelen bor 

Prästen sjöng otight, ändå var du där 

Kanske just därför, svaghet är styrka 

Kan något mätas med löftet vi har i dig?

Ropa till Gud

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

A
Alexanderssons Fastigheter 
Autodesk  
Avero AB  
Axess Promotion  
 
B
BeamonFosbury  
Beiersdorf AB   
Bic Nordic AB 
Break a Story Communication

C 
Castellum AB 
Coldforce
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 
Gärdhagen akustik 
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 
 
I
Interterminals 

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  
Platzer  
Proprius förvaltnings AB

R
Rosa Huset Förlag
Rotary Göteborg-Örgryte

S
SCA  
Skyltmax 
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



ONSDAG 6 JUNI

ANMÄL DIG PÅ FISKEBACKSLOPPET.SE

KYRKAN

ARRANGÖRER

PROMENADKLASS

2 km  
(barnlopp)

MINILOPP  
(för de allra minsta) 

10 km  
    (vuxna / juniorer)
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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


