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År 2006  -en tid av glädje och nåd

Om Svenska Franciskushjälpen som 
den spirat ur Franciskus tredje orden i 
Sverige.
”Kristi kärlek lämnar mig 
  inget val”   2 Kor 5:14

“Kristi kärlek lämnar mig inget val”. De ord Paulus 
skrev till korinthierna var en viktig inspirations-
källa när vi planerade för starten av Svenska 
Franciskushjälpen. I Påve Benedikt XVI encyklika 
Gud är kärlek fick de en fördjupad förståelse för 
dessa ord. Men, om det bara hade stannat vid dessa 
ord... vi hade en känsla av att katoliker lätt blir allt-
för intellektuella och därför är Franciskus givetvis 
en viktig förebild med sitt exempel att:
   “Just do it. Franciskus hade mycket av den 
inställningen i sig”. “Avståndet mellan tanke och 
handling var kort.”

Två av de som var med vid starten blev presente-
rade för varandra av deras hemförsamlings dåva-
rande kyrkoherde, Göran Degen. Det var för drygt 
ett år sedan. Räddningsmissionen, en organisation 
inriktad på socialt arbete i frikyrklig regi, ville 
utöka samarbetet med Katolska kyrkan.

Men vårt umgänge ledde bort från detta. Vi 
ville dock inte släppa det ökade volontära en-
gagemanget för det sociala arbetet. Svenska 
Franciskushjälpen blev en egen oberoende hjälp-
organisation där friheten blev viktig.” 

“Eftersom man i friheten kan vara frimodig och 
sann utan att behöva kompromissa.”

Därför drivs arbetet helt av volontärer. På så sätt 
vill de också minska risken för att organisationen 
fylls av människor som vill göra karriär. En så 
kallad protector ska se till att värdegrunden beva-
ras så att organisationen förblir som den var tänkt 
att vara.

Till sin grundläggande form har de inspirerats av 
Fransiskushjelpen i Oslo. Den norska föregångaren 
har, med sin 50-åriga erfarenhet ställt upp med sitt 
kunnande vid starten i Göteborg.

I mars 2006 konstituerades Svenska 
Franciskushjälpen. Nu, i slutet av året, har de 
första volontärerna genomgått sin utbildning och 
börjat arbeta med fältarbete och vid natthärbärget.

 Arbetet behövs. Göteborg är den stad i Sverige 
där andelen hemlösa per invånare är störst – och 
antalet växer. Det finns visserligen redan ett gott 
samarbete för att avhjälpa nöden, men som det ser 
ut nu är det främst inriktat på centrum. Kommunen 
och kristna hjälporganisationer, som Räddnings-
missionen och Stadsmissionen, bedriver fältarbete 
här. Franciskushjälpen vill givetvis vara med i 
detta arbete, men också vända sig till stadens 
ytterområden. 

När vi började hitta formen för Franciskushjälpen 
– och innan själva arbetet började –ville de be om 
biskoparnas välsignelser. De lyckades få en timmes 
audiens hos ärkebiskop Giovanni Tonucci.

“Vi kom dit riktigt oroliga, med svettfläckar stora 
som CD-skivor under armarna, och presenterade 
vårt ärende”. Efter 45 minuter frågade ärkebis-
kopen: Vad vill ni? Vi svarade att vi bara ville be 
om hans välsignelse. Då blev han helt perplex och 
oerhört förvånad. Sedan dess har vi försett honom 
med information om hur arbetet fortgår.”

I början av oktober fick Franciskushjälpen hans 
välsignelse, och två månader senare var även Påve 
Benedikt XVI välsignelse utfärdad.

Nu börjar strukturen sitta. Förutom fältarbetarna 
finns det bönegrupper som varje dag ber för orga-
nisationen. För den som vill gå in i det arbetet finns 
det ett bönekort med dels Franciskus bön, dels en 
bön skriven av en samtida Franciskanbroder utan-
för Göteborg. En annan viktig uppgift ska den så 

  Inledning

Per-Anders Österberg,
ordförande i Svenska 
Franciskushjälpen 
blickar tillbaka på tre 
års praktiskt hjälpar-
bete!
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kallade framtidsgruppen utföra. Sakkunniga inom 
arbete med hemlöshet och missbruk har tillfrågats. 
Tanken är att de så tidigt som möjligt ska upp-
märksamma nya former av nöd och se hur den kan 
lösas.

Med denna önskan att nå längre och tidigt se nöden 
har Franciskushjälpen också engagerat sig i arbetet 
mot trafficking. Därför har de kontakt med samver-
kansgruppen mot trafficking och prostitutionsgrup-
pen vid socialtjänsten i Göteborg.
  
I fältarbetet når vi också hemlösa mödrar och barn. 
De berättar att det finns cirka 17.800 hemlösa i 
Sverige. I dessa siffror finns inte hemlösa barn och

flycktingar medräknade, statistiskt sett så ”finns de
ej”. Även om de inte vet något om antalet gatubarn 
i Göteborg, tror de i varje fall att de finns, och då 
främst i ytterområdena. ”Därför tror vi att arbetet i 
dessa områden snabbt kommer att blomma och bli 
Franciskushjälpens andra ben”, 

Med Kyrkans välsignelse och förböner i ryggen
har Franciskushjälpens volontärer nu börjat sitt
arbete. Det som från början i mycket utgick från 
några få har nu börjat bära större frukt, till allas 
stora glädje. “Kärleken till den här föreningen är 
så stark, så helgjuten”. “Vi har lyckats kryssa mel-
lan alla skär och komma fram hela. Det känns som 
att vi är på rätt väg”

Styrelsens arbete.
Svenska Franciskushjälpen, ideell förening, bil-
dades vid konstituerande möte, den 6 mars 2006. 
Mötet antog enhälligt såväl värdegrund som stad-
gar för föreningen.
Styrelsen har under 2006 genomfört 4 ordinarie 
styrelsemöten, samt två informella arbetsmöten.

Därutöver har styrelsen 2006-05-04 under två da-
gar stått som värd för ett besök av representanter 
från Fransiskushjelpen i Oslo.

Styrelsen, representer genomförde 2006-06-19 
ett besök hos Biskop Anders där information om 
föreningen lämnades.

Styrelsen, representant genomförde 2006-09-22 
ett besök hos den Apostoliske Nuntien, Ärkebis-
kop Giovanni Tonucci, där information om för-
eningen lämnades. Med Ärkebiskopens bistånd 
erhölls en Apostolisk välsignelse för Svenska 
Franciskushjälpen och dess medlemmar.

Vidare har Svenska Franciskushjälpen represente-
rats vid möten inom det kommunala nätverket för 
frivilligorganisationer ”Kyrknätet”, samt inom det 
regionala nätverket inom ramen för ”Samverkan 
mot trafficking”.

  Ett välsignat år 

  ”Om kontakten med Gud helt saknas i mitt liv, 
då kan jag i den andre alltid bara se den andre, 
och jag kan inte känna igen gudsbilden i honom. 
Om jag ur mitt liv helt och hållet utesluter omsorgen 
om min nästa, och bara vill vara ”from”, 
bara uppfyller mina ”religiösa plikter”, 
då förtorkar också mitt förhållande till Gud. 
Då är det bara ”korrekt”, men utan kärlek.”                   
                            Ur Påven Benedikt XVI:s encyklika ”Gud är kärleken”
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Aktiviteter.
Vi medverkade i det årliga midsommarfirandet hos 
franciskanerna i Jonsered med information och 
försäljning av lotter vilket inbringade 8000 kr. Den 
årliga midsommartraditionen hade ca 3000 besö-
kare. 

Vår första utbildning för volontärer har genomförts 
med 24 intresserade aspiranter vid nedanstående 
tidpunkter och med följande innehåll:

Torsdagen den 14 september kl. 19.00
Vi berättar om Franciskushjälpen och vår vär-
degrund.
Om att vara volontär i Franciskushjälpens gatuar-
bete för utsatta och hemlösa.
.
Tisdagen den 19 september kl. 18.30
Missbrukskunskap - föredrag av Steve Ottosson, 
specialist på missbruksfrågor från Nordhemsklini-
ken. Florence Svensson från föreningen Bonavia in-
formerar om barn i familjer med missbruksproblem.

Torsdagen den 29 september kl. 19.00
Hemlöshet – vem blir hemlös. Definitioner och 
lösningar. Kommunens boendetrappa och bostads-
löshetskarriärer. Vilka möter vi i jourövernattning-
en och hur ser vårt nätverk ut.

Torsdagen den 12 oktober kl. 19.00
Motivation och samtal. Att driva en förändrings-
process. Relationen som verktyg och om att vara 
professionell. Om att lyssna och samtala. Rådgiv-
ning, vägledning, behandling och timing.

Torsdagen den 26 oktober kl. 19.00
Bruk, missbruk och beroende. Olika droger och 
blandmissbruk. Alkohol, lösningsmedel, opiater, 
cannabis, centralstimulerande mm. Olika behand-
lingsmodeller. Självhjälpsgrupper som AA och NA.
Torsdagen den 9 november, samling kl. 18.30 

Samling på Heden för avfärd och avslutning på 
Franciskusgården. I Franciskus fotspår. 
Gemensam enkel måltid samt en högtidligare 
utdelning av kursbevis. Samtal kring kursen och 
planering av kommande volontärarbete.  

Den 15 oktober besöktes församlingen i Borås för 
tre stycken informationsmöte. Liknande informa-
tionsmöten genomfördes i Linköping den 22/10, i 
Vadstena den 14/11 samt i Skövde den 18/11.

Vi medverkade, som en av flera organisationer, 
i aktionen De hemlösas natt den 17 oktober på 
Gustav Adolfs Torg i centrala Göteborg, varvid en 
särskild välsignelse från den Apostoliske Nuntien 
lästes upp.

Vi medverkade, med information och ett lotteri-
stånd, på Kristus Konungens julmarknad helgen 
den 25-26 november. Denna gång blev nettobehåll-
ningen närmare 8000 kronor.  

Totalt genomfördes uppsökande fältarbete, såväl 
dagtid som kvälls- och nattetid, vid 78 tillfällen
under hösten. I ett mycket givande samarbete med 
Katolska skolan påbörjades vecka 49 vinterns 
jourövernattning i skolans gymnastiksal för män-
niskor som ingen annan stans har att sova.
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  Franciskushjälpens volontära fältarbete 
Kristi kärlek lämnar mig inget val. Just 
do it!
Vi får i ”dagboksform” följa Franciskushjäl-
pens volontära fältarbetare i kärlekens diakoni 
under två dygn.  

Första dygnet
“Klockan åtta vaknar jag av att telefonen ringer. 
Jag får veta att ett polskt par, Aleksander och 
Maria, väntar utanför Katolska kyrkan och vill ha 
hjälp med att komma tillbaka till sitt hemland. Un-
der samtalet ringer även mobiltelefonen. Då får jag 
höra att en kvinna, Jeanette, väntar med sitt två år 
gamla barn vid Röda Korset och vill ha hjälp med 
att fixa ett boende. Hon har flytt från en man som 
hon bott tillsammans med i Skåne.” 
   Karin, som tjänar vid Svenska Franciskushjälpen, 
berättar om hur några dagars arbete kan se ut. I 
Göteborg, där Svenska Franciskushjälpen startats, 
finns ett nätverk av olika organisationer som alla 
arbetar för utsatta människor. Det är personer ur 
detta nätverk som denna morgon ringer Karin för att 
be om hjälp.

   “Jeanette har försökt få hjälp vid ett socialkontor 
i den stadsdel där hon har bott den senaste natten 
men blivit hänvisad till den stad hon flytt från. Vi 
kommer överens om att jag ska följa henne till 
socialjouren. Men först ringer jag Bengt, en av 
volontärerna, för att hjälpa Aleksander och Maria. 
Han kommer efter att ha hämtat Johannes – en 
nykter missbrukare som har bott på gatan under 
en sexårsperiod – vid ett Franciskanskt kloster. 
Johannes har varit portad från de flesta boenden 
men det har fungerat bra att bo på klostret. Vi ska 

följa med honom senare för att titta på ett referens-
boende – ett slags skyddat boende. Bengt hämtar 
mig, Aleksander och Maria, som berättar att de har 
blivit rånade. Nu har de varit i Sverige i en månad 
och sökt arbete. De är trötta och vill hem till Polen 
där de har ett barn.”
 “Vi kör dem till Socialjouren. Där blir vi tillsagda 
av en Securitasvakt att först göra en polisanmälan, 
eftersom de har blivit rånade, innan vi kan träffa en 
socialsekreterare. Vi gör en anmälan och åker se-
dan tillbaka till socialjouren. Socialsekreteraren där 
hänvisar dem till konsulatet i Malmö, och Maria, 
som pratar engelska, får dra historien åtminstone 
en gång till. Antagligen har de nu fått åka hem till 
Polen, men vi vet inte säkert.”

   “Johannes har nu väntat i bilen i två timmar, 
tålmodig som han är. Vi åker till referensboendets 
personal och väntar på hans socialsekreterare. 
Vi får höra att vi skall få titta på en lägenhet till 
honom senare under dagen. Det visar sig att den 
är på 92 kvadratmeter. Eftersom den är så stor blir 
han orolig för att ensamheten ska bli alltför påtag-
lig och att han därför ska få återfall. Vi kör honom 
tillbaka till klostret”.
   “Sedan åker vi till Hammarkullen där Jeanette 
och barnet finns. De väntar på gatan med allt de 
har fått med sig förvarat i plastpåsar. Sedan hon 
flydde från mannen har hon flyttat runt bland be-
kanta. Hon har sökt hjälp tidigare men bara blivit 
erbjuden ett boende i sin hemkommun – en trapp-
uppgång från mannen som misshandlat henne. När 
vi presenterar oss för henne märker vi att hon är 
lite rädd och distanserad. Vi åker till socialjouren 
och möts av en Securitasvakt. Vi får vänta i ett 
nästan tomt rum skyddat med pansarglas. Barnet 
är ledset och gråter. Efter en stund får vi träffa två 

Hemlös man från Vitryssland. Har varit med i kriget i Afganistan 
och i krigstraumat regrigerar han och ”vill inte finnas.”

Här bodde en far med en psykiskt handikappad son. Han gav upp 
vid 70 års ålder då han inte kunde få hjälp med sonens sjukdom. 
Franciskanerklostret i Jonsered blev den första riktiga bostaden 
efter 8 år i tält sommar som vinter.
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underbara socialsekreterare. Jeanette var orolig för 
att åka till socialjouren eftersom hon tidigare under 
dagen blivit mindre vänligt bemött på ett annat 
kontor. Och så kommmer vi till detta då...”
   “Sekreterarna pratar om var hon kan bo. Det 
enda de kan erbjuda henne är pengar till hotell. Vi 
säger att hon kan få bo i Franciskushjälpens rum 
vid Katolska kyrkan, där det finns toalett, dusch 
och trinett. Eftersom vi inte har något upphand-
lingsavtal med socialtjänsten ännu kan de inte utan 
chefens tillstånd placera mamman där med tanke 
på att hon har ett barn med sig. När barn är inblan-
dade måste det finnas någon som kan se till barnets 
bästa. Socialchefen känner till att jag har arbetat 
med barn i många år inom socialtjänsten och därför 
beviljar hon boendet. Då får vi snabbt bestämma 
en kostnad för boendet. Vi säger 450 jämfört med 
kommunen som skulle ta 4000. Hade vi inte gjort 
det hade Jeanette troligtvis glömts bort. Hon får 70 
kronor i matpengar och en ny tid på socialkontoret 
nästa dag.” 
   “Jag åker och städar rummet så det blir beboeligt 
och hämtar leksaker och kläder från mitt barnbarn. 
Sen köper jag mat och blöjor. När jag kommit hem 
på kvällen tvättar jag deras kläder. Jag oroar mig 
för nästa dag, och bekymrar mig över att de inte 
har några skor. Då ringer det från Gatljus (Gatljus 
är ett jourboende för män i regi av en Svensk-
kyrklig frivilligorganisation). När jag berättar om 
Jeanette erbjuder de mig både skor och leksaker.”

    “Nästa dag ska jag åka ner till henne vid Katol-
ska kyrkan, men bara 100 meter hemifrån träffar 
jag en man som har ett begynnande epilepsianfall. 
Han har varit uteliggare i många år och vi känner 
varandra väl. Vi tar spårvagnen till Östra sjukhu-
sets akutavdelning, eftersom han inte vill att jag 
ringer efter ambulans. Jag lämnar honom där, och 
på spårvagnen till Katolska kyrkan möter jag två 
andra hemlösa män. Den ene har spytt ner sig, så 
jag stannar till vid en hjälpcentral där han kan få en 
dusch och nya kläder. Sedan åker jag och hämtar 
Jeanette. Vi åker till socialtjänsten, och där får vi 
träffa två nya socialsekreterare. De vill inte bevilja 
fler nätter på Franciskushjälpen. I stället erbjuder 

de ett jourboende för både Jeanette och barnet för 
att se hur de fungerar tillsammans. Där kommer de 
att vara övervakade dygnet runt. Jeanette uppfattar 
det som att de kommer hamna på ett barnhem. Hon 
blir ledsen och gråter eftersom hon tror att barnet 
ska bli omhändertaget. Jag förklarar för henne hur 
det egentligen är och hon blir lugnare igen. I bilen 
på väg tillbaka till Katolska kyrkan svimmar hon 
och kräks. När vi kommit fram börjar jag packa 
ihop deras grejer. Vi väntar på en socialsekrete

rare som ska hämta dem och åka med dem till 
utredningshemmet. Jeanette går ut och röker, och 
då ringer jag tillbaka till socialkontoret. Jag säger 
som jag tycker att det inte är lämpligt att göra så 
här. Barnet har bara efter en natt börjat bli hem-
mastadd och lugn. Det här kommer bara att oroa 
barnet igen. Jag vill inte bidra till det och säger till 
dem att de får komma och packa ner hennes saker. 
Då kovänder de på socialkontoret. Jeanette beviljas 
fler nätter i Franciskushjälpens rum.”
   “Därefter ringer telefonen. Nu handlar det om en 
ung kvinna som har blivit traffickerad och är gra-
vid. Jag bestämmer mig för att träffa henne och få 
henne till en barnmorska, som kan ta emot henne i 
all hemlighet. Eftersom hennes hallick vet var hon 
finns, så byter vi bil två gånger på vägen. Lycklig-
tvis mår barnet bra och växer som det ska. Jag åker 
hem och slänger mig utmattad på sängen.”

Andra dygnet
   “Nästa morgon ringer det igen. En rumänsk kvinna, 
Cornelia, med sin treårige son har sökt sig till Katolska 
kyrkan för att få hjälp. Hon talar bara rumänska så vi 
fixar fram en tolk, som kommer inom en timma. Vi 
försöker reda ut vad som hänt. Eftersom hon berättar 
att hon har en dotter som hålls gisslan i Rumänien, 
misstänker vi att hon är utsatt för människohandel. 
Hon vill ha hjälp med att fixa arbete och bostad men 
det är inget vi kan hjälpa till med. Vi rekommenderar 
henne i stället att ta kontakt med migrationsverket för 

Man som förs till sjukhus för ett möjligt epelepsianfall samt ett 
stort sår i huvudet.

Franciskushjälpens bö-
nekort  är inplastade kort 
i A5 storlek och finns på 
svenska, polska, engelska 
och italienska. De kan 
beställas på hemsidan: 
Bönegrupp.
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att söka asyl och säger att vi gärna hjälper till med det. 
Då blir hon jätterädd och orolig och springer iväg. Vi 
får tag i henne och lugnar ner henne. Hon förstår att vi 
inte är farliga. Vi lovar att hjälpa henne till en kvinna 
som hon kan bo hos i ett av Göteborgs ytterområden. 
Vi handlar mat och blöjor eftersom de inte har någon-
ting med sig. Senare på dagen ser vi henne tiggande på 
stan, men vi ger oss inte till känna för henne. I stället 
ber vi några hemlösa som vi har en god relation till 
att hålla koll på henne. Det händer att vi ber dem om 
hjälp på grund av att de vet och får höra saker mycket 
tidigare än myndigheterna.” 

   “Kort därefter träffar jag Oskar och Britt, ett par som 
inte har någonstans att bo. Oskar är berusad och har 
slagit Britt. Jag försöker få honom att prata med mig 
och ger Britt en adress till ett boende för kvinnor där 
hon kan få skydd. Hon tar tacksamt emot den. Oskar 
märker inte ens när hon far iväg i taxi. Jag ser att han 
har ett mycket infekterat sår på handen, och ber honom 
följa med till Sahlgrenska sjukhuset. Han går med på 

det, men när vi är där uppträder han ganska provo-
cerande och gapigt. Jag försöker lugna honom och 
lämnar honom sedan där. I stan träffar jag Bert, en 
hemlös man som brukar bo på offentliga toaletter. Han 
vill ha hjälp med tillnyktring och avgiftning. Jag ringer 
tillnyktringsenheten (TNE) och frågar om det finns 
plats för honom. Det gör det, så vi åker spårvagnen dit. 
   “Senare på kvällen, när jag kommit hem, ringer en 
hemlös och berättar att Cornelia har snattat och i sam-
band med det slagit någon. Hon har tagits av polisen 
och de tänker skicka tillbaka henne till Rumänien. Hon 
och barnet är kvar på polishuset, trots att man inte får 
hålla kvar kvinnor med barn. Jag ringer dit, tack vare 
mitt samtalet kopplas socialjouren in igen. När ett barn 
som vistas på gatan är inblandat måste socialjouren 
vara inkopplad. Jag berättar för polisen att hon har ett 
barn som är gisslan hemma i Rumänien, och tycker att 
de ska vara försiktiga. När de får veta att hon troligtvis 
är utsatt för människohandel beslutar de att inte skicka 
tillbaka henne – annars hade de kunnat göra det redan 
samma dag. I stället får hon och barnet en plats på ett 
utredningshem.

Pappan pekar på den dotter som står i tur att säljas för traf-
ficking. Han har tidigare sålt ett barn.

Här bor en hemlös fembarnsfar som ofta ber för vårt arbete.
 På frågan om hur han orkar pekar han med handen mot 
himmelen och säger: ”Jag har inget annat kvar förutom Gud.”

Hjälp oss att hjälpa! 
Hjälp Franciskushjälpen att hjälpa! Din gåva kan 
bli ett värdefullt stöd till vårt arbete med och för 
utsatta bröder och systrar. Sätt in Ditt bidrag på 
Plusgiro 45 12 38 - 0. Du kan även stödja oss ge-
nom att via vår hemsida (www.franciskushjalpen.
se ) köpa bönekort mm.

Slutord
Slutligen ber styrelsen att tacka alla dem som på 
något sätt bidragit till vårt arbete i form av böner 
eller gåvor. Ett STORT TACK till Bröderna i Jon-
sered och Angered och till Katolska Skolan för 

allt! Tack till alla våra fina aspiranter och volontä-
rer som givit så mycket av sig själva och sin tid.

Ett alldeles särskilt tack till våra andliga volontärer; 
Hans Excellens Ärkebiskop Giovanni Tonucci, Bi-
skop Anders Arborelius samt Msgr Göran Degen.

Göteborg i mars 2007.

Styrelsen för Svenska Franciskushjälpen

  Tack att vi får... 2006
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”Vet vi bättre 
än andra hur 
man kan lösa 
samhällets 
problem?”

När kristna människor, också de som 
bär det franciskanska namnet, påtalar 
samhällets problem, finns det alltid 
risk för att det låter som om vi anser 
att vi vet bättre än andra hur t.ex. hem-
löshetens problematik skall lösas, eller 
hur mänskotrafficking som resulterar 
i sexslaveri skall hindras eller hur 
drogmissbruk skall kontrolleras etc. 
Så förhåller det sig emellertid inte. 
Givetvis får man kunskap och insikt 
då man arbetar med människor som 
blir drabbade av det ena eller det andra 
av det nutida samhällets avigsidor. 
Kristen tro innebär dock inte i sig 
något löfte om, att den troende blir 
”expert” på samhällsreformer, rättslig 
bekämpning av sociala problem eller 
liknande. Vad den troende har ett löfte 
om, är något helt annat, nämligen kraft 
till medmänsklig kärlek som överstiger 
hans egen förmåga att göra gott – kraft 
att älska på ett självuppoffrande sätt. 
Det står skrivit: Därav att Kristus 
gav sitt liv för oss har vi lärt känna 
kärleken och därför är vi förpliktade 
att ge våra liv för […] andra. (1 Joh. 
3:16 –parafras)
Det är dock inte bara Kristi offer 
betraktat som ett exempel som bör 
uppmärksammas i detta sammanhang. 
Hans uppståndelse, vilken vi firar vid 
den här årstiden, är ett löfte om, att 
vi kan få tillgång till en kärlek som 
är större än vår egen, den kärlek som 
alltid uppstår, fastän det kan se ut som 

Fortsättning sidan 3

Som ny tf. ordförande vill jag 
verkligen föra fram och förstärka 
de franciskanska idealen att det 
inte får vara långt mellan tanke 
och handling. Att tålmodigt och 
ödmjukt arbeta för kärlekens 
diakoni, där den enskilda och  
utsatta människan alltid står i 
centrum.
I Kristi namn och Fadern till ära!

Vi vill försöka beskriva ett år 
med Franciskushjälpen. Det skall 
vi försöka göra genom att först 

Tf. ordförande, PA.

Från tanke till handling
göra en liten kronologisk be-
skrivning av ett händelserikt år. 
Därefter kommer vi med mycket 
bildmaterial från några spontant 
utvalda händelser. Du kan alltid 
gå in på vår hemsida om du vill 
ha mer information. Den håller 
just på att uppgraderas och kom-
mer bland annat på engelska då 
vi förstår att den är välbesökt. Vi 
har på ett och halvt år haft över 
9.000 besökare, som bläddrat 
igenom 42.000 sidor. Hemsidan 
görs naturligtvis också av en 
volontär, Jonas Fäldt. Jag vill här 
passa på att tacka alla volontärer 
och särskilt de som lätt glöms 
genom att de arbetar i det tysta 
med tvätt, städning administra-
tion, information, syr lakan, 
samlar kollekter mm, listan kan 
göras lång. I årsredovisningen 
har vi gjort en ”kalkyl” på alla 
volontärers insats, här kan vi 
se att ”summan av helheten är 
större än delarna”.

Frid och Allt Gott!
Per-Anders Österberg

Franciskushjäpen-
besöker Rom.

Jourövernattning-
arna i Katolska 
skolan.

Under 2007 hade vi de sista övernattning-
arna i Katolska skolan. 
Vi vill tacka hela skolan och all personal 
som varit mycket hjälpsamma. Sammar-
betet kommer att fortsätta då vi får hälsa 
skolan välkomna som nya medlemmar i 
Franciskushjälpen. Det finns nu diskussio-
ner om utbildningstillfällen, filmvisning och 
föredrag för eleverna om utsatthet, hem-
löshet och droger/missbruk. Vi tror på ett 
viktigt fortsatt sammarbete.

Under vårt besök i Rom och Påvens Diako-
nala Råd, Cor Uunum fick vi också tillfälle 
att träffa Hans Helighet Påven Benedikt som 
var mycket intresserad och granskade våra 
förbönskort noggrant. Hans Helighet fick 
naturligtvis behålla några bönekort som var 
översatta till italienska. De finns idag också 
på polska och engelska.

2007



Välkommen onsdagen den 28 februari

till volontärutbildning våren 2007

Plats för utbildningen är Frivilligcentalen i ”skolbyggnaden”  vid Katolska kyrkan på 

Parkgatan 14. (Vid Heden, mitt imot Gamla Ullevi, ring 0737-587820 om du inte hit-

tar vägen) Utbildningen är till för att få en grundläggande kunskap och förståelse för hemlöshet/utsatthet och 

missbruk. I utbildningen skall vi finna verktyg för att på ett tryggt, professionellt och ödmjukt sätt 

kunna möta våra gäster i Franciskansk anda.

”För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå 

det hon förstår”

Utbildningens innehåll

Onsdagen  den 28 februari kl.19.00 (Katolska kyrkan vid heden)

Introduktion - Vi berättar om Franciskushjälpen och vår värdegrund.

Om att vara volontär i Franciskushjälpens gatuarbete för utsatta och hemlösa.

Föredrag under hösten samt andra gemensamma aktiviteter – volontären vår resurs.

Onsdagen  den 14 mars kl.19.00 (Katolska kyrkan vid heden)

Missbrukskunskap, bruk, missbruk och beroende – Beroendesyndromet, WHO’s förklaringsmo-

dell, orsaker och konsekvenser. Olika droger och blandmissbruk. Alkohol, lösningsmedel, opiater, 

cannabis, centralstimulerande mm. Olika behandlingsmodeller. 

OBS! Torsdagen den 22 mars ca kl. 18.00  Världskulturmuseet.

Extra ut bildningstillfälle – Trafficking Föreläsningar och guidning runt utställningen om 

trafficking i Världskulturmuseet.Onsdagen  den 28  mars kl.19.00 (Katolska kyrkan vid heden)

Hemlöshet – Vem blir hemlös. Definitioner, önskemål och lösningar. 

Kommunens boendetrappor och bostadslöshetskarriärer. Vem möter vi i jourövernattningen och hur 

ser vårt nätverk ut.Onsdagen  den 11 april  kl.19.00 (Katolska kyrkan vid heden)

Motivation och samtal - Att driva en förändringsprocess. Relationen som verktyg och att vara pro-

fessionell. Om att lyssna och samtala. Rådgivning, vägledning, behandling och timing.

Onsdagen den 25 april. OBS! samling kl.18.30  Katolska kyrkan vid heden.

Kursavslutning - Samling på heden för avfärd och avslutning på Franciskusgården. I Franciskus 

fotspår, föredrag av Br. Frans-Eric.

Gemensam enkel måltid samt en högtidligare utdelning av kursbevis. Samtal kring kursen och pla-

nering av kommande volontärarbete.  
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Volontärubildnin-
gen var starkt 
ekumenisk.

Biskopen kom till 
årsmötet med en 
stor överraskning.

Vi besöker 
Stadsmissionen 
i Stockholm.

Franciskushjälpen 
från Oslo gör studie-
besök i Göteborg.

”Vet vi bättre 
än andra...

om den har blivit tillintetgjord, Guds 
egen kärlek, den kärlek som beskri-
ver vad den odödlige Guden är. Den 
Heliga Skrift intygar, som bekant, att 
Gud är kärleken. (1 Joh. 4:8)
Ja, samhället har många ”experter”.  
Kanske behövs det inte så många fler 
”experter”, utan just fler som motta-
git den stora kärleken, den gudomliga 
kärleken, och vill ge den vidare. Den 
enbart mänskliga kärleken, hur stor 
den än är, måste faktiskt fullkomnas 
i den gudomliga, om den skall bli 
allomfattande och odödlig. Det är 
ju odödlig kärlek som står i relation 
till värderingar som måste bestå för 
alla människor i alla lägen hur stark 
motståndet än ser ut, och som vågar 
avvisa lösningar som inte står i sam-
klang med den.
Det fanns faktisk ”experter” som var 
kritiskt inställda till Moder Teresas 
arbete bland övergivna spädbarn, 
hemlösa och döende i Indien. Man 
sade, vad landet behöver är inte Mo-
der Teresas insatser utan fler aborter 
och dödshjälp. Tyvärr, den vanliga 
mänskliga kärleken knappast orkar 
argumentera mot sådana analyser, ty 
den enbart mänskliga kärleken tycker 
mer om det ena barnet än den andra 
och får sympati för den ene hem-
löse men inte den andre. Vidare kan 
besvikelse helt döda den. 
Det är endast Guds kärlek som riktar 
sig till alla och envar. Därför måste 
vi till sist förankra såväl människo-
värdet som vår kärlek för människor i 
vår kärlek till Gud. Och därför måste 
vi själva bli kanaler för den gudom-
liga kärleken och inte bara för vår 
egen.

Broder Frans-Eric T.O.R.
Protektor, Svenska Franciskushjälpen

Fortsättning från sidan 1

Föredrag i försam-
lingar och skolor.

Vårterminens volontärutbildning hade 
ett starkt ekumeniskt inslag. Utbild-
ningslokaler fick vi låna av Angereds 
färsamling där Capusinerna alltid 
är mycket tillmötesgående och har 
hjälpt oss med både lokalfråga och 
material och så naturligtvis det 
goda humöret.

Under höstterminen kunde vi 
inte ha någon utbildning då all 
kraft har gått åt att färdigställa 
de nya lokalerna för övernatt-
ning.

Vi har fått flera förfråg-
ningar om vi inte kunde ha 
utbildningstillfällen i andra 
församlingar. Detta är ett av våra mål 
att kunna dela med oss av kunskap och 
volontärs- och utbildningsmaterial.

Biskop Anders öppnade förra årsmötet med 
att ”ha med sig en överaskning”. Det var 
precis det som behövdes, 75.000:-, för att vi 
skulle kunna köpa en väl fungerande fältbil. 
Den rymmer sju personer eller lastar som en 
mindre skåpbil men är ändå ekonomisk att 
köra. Den har redan gjort mycket nytta.

Efter att vi förra året haft ett spontant 
besök av Stadsmissionen i Stockholm fick 
vi inbjudan av dem efter sommaren. Vårt 
intresse var att studera hur de arbetar med 
”gatubarnen” i Stockholm. Det görs i ett 
projekt som kallas Enter. Man menar att 
det finns ca 200 ”gatubarn” vilket stadens 
ledning faktiskt nu har uppmärksammat, 

I december gästades Franciskushjälpen i 
tre dagar av våra Norska kolegor. Ole-
Martin hade med sig 15 volontärer från vår 
Norska ”moder”-förening. Tanken är att det 
skall bli ett gemensamt erfarenhetsutbyte 
men också ha kul tillsammans. Svenska 
Franciskushjälpen kommer under hösten att 
besöka Oslo och våra vänner där.

Under året har vi haft flera föredrag i 
församlingar och skolor. detta är en mycket 
viktig del av vårt arbete. Att kunna dela med 
oss av erfarenhet och kunskap. Frågorna om 
vi kan komma och berätta... har blivit fler 
och fler. Just nu är det mycket ungdomar 
som frågar om vi kan komma och berätta 
om trafficking/människohandel.

2007
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Missären mitt i 
bland oss.

Mässa för alla 
Sveriges hemlösa.

Vi får flera and-
liga volontärer.

Katolskt Magasin har sedan start följt 
vårt arbete för Kärlekens diakoni.

Förbön för
Bröder och Systrar! 

Särskilda förbönsämnen

Förbön inför årsmötet: 
Vi ber för vår vän och volontär i 
Franciskushjälpen, Anders Nodin 
som lämnat oss alla med stor 
saknad. Anders, vila i frid och bed 
för oss syndare.

Förbön inför årsmötet: 
Vi ber för vår förre ordförande 
Robert Somfai och hans familj. 
Vi ber med tacksamhet vår Fader i 
himmelen för allt som gjorts under 
hans ordförandeskap.

Under 2008 kommer vi att 
arbeta för att förbönsarbetet 
skall bli mer organiserat och 
bönerna bättre når ut till våra 
förbedjare.

Med genomförandet av mässan för de hemlö-
sa  i Angereds katolska församling S:t Paulus 
av Korset, söndagen den 18 november,
vill vi visa på vikten av Kyrkans diakonala 
arbete, något som också Ärkebiskop Tonucci 
framhöll i sin kraftfulla predikan. Kärleken 
till medmänniskan är inte bara ord, utan 
måste också dagligen omsättas i praktisk 
handling. 

Monsignor Karel Kasteel, generalsekrete-
rare i Påvliga Rådet för Diakonalt Arbete, 
Cor Unum, kom från Rom för att vara 
med och fira Mässa för Sveriges hemlösa.

Men det späckade programmet innehöll 
även fältarbete, samt ett besök på vår
tillfälliga övernattning i Katolska skolans 
gymnastiksal. Där fick våra gäster tillfälle  
att träffa och umgås med ett stort antal av 
våra volontärer och gäster.
I mässan medverkade också ett antal hemlösa 
personer genom att läsa söndagens bibeltex-
ter och  förböner.
Allt detta tillsammans gav msgr. Kasteel 
starka intryck och han tog med stort allvar 
och ett bestämt ja emot förfrågan om han 
ville bli andlig volontär.

Vi har mer och mer koncentrerat vårt fält-
arbete till de nordöstra ytterområdena där 
det finns ett stort behov av stöd och hjälp. I 
denna lägenhet i ett modernt hyreshus bor 
en ensamstående mamma med tre barn. De 
hade ingen mat och inga möbler. Barnen 
fick ”skolka” från gymnastiken då de inte 
hade kläder till detta. Annars var de flitiga i 
skolan men fick sitta på golvet när de gjorde 
läxor.

Vi är mycket tacksamma för den fina 
sammarbete vi har med Katolskt Maga-
sin som har följt våra aktiviteter under 
våra två år av verksamhet.

Utdrag ur nr 12 -2007 och en av 
deras artiklar om oss skriven av Birgit 
Ahlberg-Hyse på Katolskt Magasin:

//I Göteborg pågår även en annan 
Katolsk karitativ verksamhet, Svenska 
Franciskushjälpen, som arbetar med 
problem kring hemlöshet och män-
niskohandel. Viljan är stor att hjälpa 
människor i nöd. Många står i kö för 
att bli volontärer.

Svenska Franciskushjälpens ekonomi 
bärs upp av gåvor och arbetet utförs 
av volontärer. Ansvariga för dem är 
Lisbeth Fäldt och hon berättar att 60 
personer har gått igenom volontär-
utbildningen sedan organisationen 
startades 2006.

Bland volontärerna finns fackfolk som 
lärare, socionomer och terapeuter och de 
talar sammanlagt 17 språk. Det är en enorm 
styrka eftersom många som de möter kom-
mer utifrån, särskilt från östländerna som är 
nya medlemmar i EU.

Vi har också ett 20-tal personer som har 
anmält intresse att gå med i vårt arbete. 
De kallas aspiranter till dess att de har gått 
utbildningen.//

Artikeln är längre och kan läsas i sin helhet 
i Katolst Magasin nr. 12 2007 sid. 33-36. 

2007
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Mässa för Sveriges 
Hemlösa

Mässan fi ras i närvaro av Den Apostoliske Nuntien Hans Excellens Ärkebiskop Giovanni Tonucci 
och Monseignor Karel Kasteel, Cor Unum-Påvens Diakonala råd i Rom.

Vi fi rar tillsammans en mässa för de utsatta människor Franciskushjälpen möter. 

www.franciskushjalpen.se

 

 

S:t Paulus av Korsets Församling, Angered
Söndagen den 18 november kl 11.00

Vår Nuntie välkomnar 
Generalsekreteraren 
för Roms Diakonala råd

Förböner för Sveriges 
hemlösa och utsatta!

För kyrkan,
För den helige fadern i Rom och vår 
Biskop Anders, för prästerna, diako-
nerna och ordensfolket och för alla med 
särskilda uppgifter inom kyrkan:
Ge dem uthållighet i tron och kraft att 
alltid följa dig.
Därom ber vi dig, o Herre.

För de hemlösa.
För alla dem som av krig, svält eller 
förföljelse ryckts bort från sina hem. För 
alla dem i vårt land och i vår stad som i 
brist på eget boende, denna natt nödgats 
sova utomhus, i portuppgångar, soprum 
eller offentliga toaletter.
Förbarma dig Herre över dem, och låt 
dem med din hjälp, nå fram till ett eget 
boende.
Därom ber vi dig, o Herre.

För de människohandlade.
För alla dem som är offer för vår tids 
slaveri, reducerade till handelsvaror i ett 
cyniskt utnyttjande av människor.  För 
alla offer för trafficking, organhandel 
och prostitution.
Giv dem Herre, i din överflödande kär-
lek, upprättelse och värdighet.
Därom ber vi dig, o Herre.

För alla föräldrar och barn som 
bevisar varandra för lite kärlek. För 
alla de barn som fallit offer för vuxnas 
kärlekslöshet, barn i krig, i flyktingläger, 
ensamkommande flyktingbarn.
För alla vilsna och ensamma barn i vårt 
moderna samhälle samt för alla skils-
mässobarn.
Kärleksrike Fader, låt din kärlek över-
vinna människors svaghet och synd och 
hela alla sargade hjärtan.
Därom ber vi dig, o Herre.

För Franciskushjälpens volontärer.
Att de måtte vara trogna sitt kall att 
tjäna dig genom arbete med och bland 
vårt samhälles allra minsta bröder och 
systrar. 
Giv dem Herre uthållighet och mod samt 
din välsignelse och låt dem aldrig tröttas 
i sin iver att bistå sin nästa.
Därom ber vi dig, o Herre.

Den Apostoliske nuntien, Ärkebiskop 
Giovanni Tonucci och Monsignor Karel 
Kasteel, generalsekreterare i påvliga rådet 
för diakonalt arbete, Cor Unum, firade 
mässa för Sveriges hemlösa i Angereds 
katolska församling S:t Paulus av Korset, 
söndagen den 18 november.

I mässan medverkade också ett antal hemlösa 
personer genom att läsa söndagens bibeltex-
ter och  förböner.

Nästa år har Biskop Anders lovat fira mäss-
san för Sveriges hemlösa. 

Mässan arrangerades av Svenska 
Franciskushjälpen och var den första av, vad 
som förhoppningsvis skall bli, ett årligen 
återkommande evenemang.

Med genomförandet av mässan för de 
hemlösa vill vi visa på vikten av kyrkans dia-
konala arbete, något som också Ärkebiskop 
Tonucci framhöll i sin kraftfulla predikan. 
Kärleken till medmänniskan är inte bara ord, 
utan måste också dagligen omsättas i praktisk 
handling. Kärleken gör att avståndet mellan 
tanke och handling måste vara kort.

2007
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”Rom fältar-
betar på 

Göteborgs 
gator”

Lördagen den 17 november hade 
Svenska Franciskushjälpen förmånen att 
få ha Ärkebiskop Tonucci och Monsignor 
Karel Kasteel som sina gäster.
Det späckade programmet innehöll även 
fältarbete, samt ett besök på vår tillfälliga 
övernattning i Katolska skolans gymnas-
tiksal. Där fick våra gäster tillfälle till att 
träffa och umgås med ett stort antal av våra 
volontärer och gäster.
Under fältarbetet besöktes ett antal romska 
familjer på Meros camping – en upplevelse 
så omskakande för Ärkebiskopen att detta 
utgjorde utgångspunkten för hans engage-
rande söndagspredikan. Iklädda Franciskus-
hjälpens vindjackor fältarbetade Monsignor 
Kasteel och Nuntien på natten till söndagen 
tillsammans med ett antal volontärer på Gö-
teborgs gator och Göteborgs Centralstation. 
Tiden under och efter Ärkebiskop Giovanni 
Tonucci och monsignor Karel Kasteel’s 
”fältarbete på Göteborgs gator” har varit 
omtumlande. Det ena var deras medver-
kan ute bland Göteborgs behövande och 
hemlösa. Det andra var msgr’s starka känsla 
av ”närvaro”. (msgr Kasteel hade nog ”helst 
stannat på gatan hela natten”. 
Ärkebiskopens kommentar var att nu är det 
mycket sent och vi måste åka för att orka 
morgondagen, ”säg till msgr Kareel att 
Stockholm ligger mot nordost”.)

Om Jesus skulle kom-
ma i dessa tider för 
att födas i Göteborg…
                                         //Många av er kanske tänker att jag nu är långt                                                    
    borta från där jag borde vara. Tänk inte så. Du                   
   är inte långt borta utan exakt i kyrkans centrum. För  
   där vi firar eukaristin, där är kyrkans centrum. Och  
   detta är exakt den plats där Herren vill att du skall  
   vara idag. Det är alltså inte fråga om att vara långt  
   borta. Långt borta från vad? Från Rom? Vem har  
   sagt att Rom är centrum?// 

   //Men nu kanske någon av er säger: Men vi bor ju i  
   Sverige och detta är ju ett perfekt samhälle där allt  
   är vackert och allt korrekt och rättvist. Ledsen att  
   göra er besvikna, men detta är inte sant. Jag vill inte  
   att någon av er skall hamna i kris, men jag säger er  
   – detta är inte sant. Vi lever inte i ett rättvist sam 
   hälle, vi lever inte heller i ett humant samhälle. Vi är  
   djupt orättvisa och djupt korrupta. Och  detta är  
   mycket ledsamt.

Igår var jag runt för att se mig omkring i Göteborg. Och jag såg en plats där 
människor, mänskliga varelser, män, kvinnor och barn, levde under förhållan-
den som inte skulle ha godtagits ens för djur. Utan tillgång till elektricitet och 
därmed utan möjlighet till vare sig uppvärmning eller möjlighet att värma mat. 
Och de är där – i detta vårt samhälle.

Därefter begav mig till ett annat ställe där jag såg förberedelser för en stor fest 
med massor av vackra ljus och lampor överallt. Man sade mig att fem miljoner 
glödlampor lyser där inne. Så vackert – inget ljus för dem men fem miljoner 
lampor som brinner – för vad? Åh, som förberedelse för julen! Är du säker på 
att det verkligen är för julen? Ty vad har Kristus att göra med det? Det är ännu 
inte adventstider och vi gör oss beredda till dyrkan av en annan gud – och jag 
tror inte det är Jesus. Det är fråga om att köpa och sälja så det är mer fråga om 
kronor än om Kristus. Och jag säger er att i denna situation har vi att göra med 
ett väldigt inhumant och väldigt korrupt samhälle som måste förändras. Detta 
måste förändras ty det kan inte fortsätta på detta vis.

Om Jesus skulle komma i dessa tider för att födas i Göteborg skulle han inte 
finna någon plats. Man skulle säga till honom vi har ingen plats för dig på 
samma sätt som hände i Betlehem. Troligen skulle han bli mottagen på den 
plats där människor inte borde få vistas, i kylan och i svårigheterna. Detta är 
inte den värld vi önskar leva i. Om detta måste vi berätta även om några vill 
förneka vad som händer.

Vi måste kräva att vissa ting måste förändras. Men vem kan förändra dessa ting 
om det inte sker på vårt eget initiativ? Hur kan vi kristna och katoliker vänta på 
att andra skall göra det? Vi måste börja! Det är helt enkelt vår plikt. Det är vår 
plikt att säga att den där typen av firande inget har att göra med vår kristna tro, 
inget att göra med vår kristna jul. Och vi får inte bli medbrottslingar till denna 
verklighet. //

//Än idag är detta vår utmaning. Att förändra det samhälle i vilket vi lever från 
att vara vilt och primitivt till att bli humant och från humant till att bli gudom-
ligt.//    AMEN.

Den Apostoliske Nuntiens, 
Giovanni Tonuccis, predi-
kan vid Mässa för hemlösa  
i S:t Paulus av korsets 
kyrka söndagen 
den 18 november 2007.
Hela predikan kan läsas 
på hemsidan.
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Extra, extra...från ny- 
hemkommen volontär

Nu har vår medarbetare kommit hem med 
både bilder och intryck som är skakande 
även för en garvad social- och bistånds-
arbetare. Förhoppningvis har vår insatts 

räddat ett flertal att hamna i klorna på 
traffikörer/människo- handlare då vi kun-
nat lösa den akuta bristen på mat. Arbetet 
följs upp av oss under året som kommer.

För att ha vägt 600g vid födseln har ”vår lilla” 
och hennes mamma ett gott liv nu. Den lilla väger 
över 6000g  idag. Hon och hennes mamma badar 
och har kul för första gången i deras liv. Mycket 
är nytt och spännande, som att cykla för första 
gången, att lära sig simma mm.

Under arbetet med en utvis-
ningshotad ung kvinna med ett 
litet barn har vi i ett av våra 
nya EU-länder kommit i kon-
takt med ett ”läger” med sjuttio 
barnfamiljer utan mat.
Familjerna har tvingats sam-
man för att lättare klara kyla 
och andra unbäranden. Det var 
när Franciskushjälpens volontär 
rest till den asylsökandes
hemland för att därifrån hjälpa 
den unga modern som misä-
ren upptäcktes. Röda Korset i 
landet hade samlat in 40 dollar 
vilket naturligtvis inte räcker 
långt till 70 barnfamiljer som 
saknar allt, särskilt mat.
När vår volontär träffade dem 
har de varit utan mat i två veck-
or. Franciskushjälpen har gjort 
en särskild insats för dessa 
70 barnfamiljer. Vi arbetar nu 
genom vår volontär på plats för 
att få det akuta behovet löst.

I denna belägenhet kan vi 
förstå vad onda krafter kan 
utnyttja människor och 
framförallt barn när man 
befinner sig i en så försvars-
lös situation. Förutom den 
rent humanitära insatsen 
förhindrar och förebygger vi 
också människohandel som 
trafficking, slavhandel och 
hemlöshet.

Det kom en 
mail-hälsning 
från en av våra 
volontärer...
Hejsan!
 

Hur har ni det där hemma? Har Margina 
fått sin bebis?
Har i Colombia är det underbart, vi har 
redan varit har i 1.5 manader. Tiden  går 
så fort.
Under dagarna så praktiserar jag på 
barnhemmet, vilket jag tycker om 
mycket.
På barnhemmet är det ca 50 barn som 
bor, den yngsta lilla pojken där är bara 
tre veckor gammal.
Det är med blandade känslor som jag 
går till jobbet varje dag. Glad för att bar-
nen fått en chans till ett riktigt liv, men 
samtidit ledsen för deras skull. Många 
av barnen som kommer är mycket van-
skötta, magra och sjuka.
Men efter ett tag på La Casa har barnen 
ätit upp sig och mår bättre.
De barnen som bor där är mycket glada, 
nöjda med det dom har.
 
Fattigdomen har är väldigt stor. Överallt 
inne i centrala stan ser man hemlösa 
som sover på gatan.
Har finns väldigt få härbergen de kan 
komma till. De få som finns kostar ofta 
en summa pengar som de flesta inte har 
råd med.
Kanske vore det något att starta upp 
Colombianska Franciskushjälpen 
här? 
 
De som bor har i Colombia är mycket 
vänligt inställda till mig som kommer 
som invandrare.
Även om min spanska fortfarande är 
mycket knagglig så uppmuntrar de andra 
mig till att prata.
 
Jag har under denna tiden som jag varit 
i Colombia skrivit en dagbok och lagt 
upp bilder på i datorn så ni kan se min 
resedagbok där. Bara sök på det så kan 
ni läsa mera och se bilder härifrån.
 
Ta hand om er och hälsa alla som jag 
känner!
Tänker på er mycket!
 
Kramar från Therese, Robert och Cas-
sandra.

(Therese & Robert är volontärer i 
Franciskushjälpen, Therese ansvarar för 
vår mammagrupp)
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Antalet personer 
som fryser 
ihjäl ökar.

Allt fler personer i Sverige dör på grund av 
kyla. De senaste åren har ungefär en per-
son i veckan frusit ihjäl, vilket är en rejäl 
ökning. Det visar siffror från Räddnings-
verket som Rapport tagit del av. 

1989 var det 13 personer som frös ihjäl. 
2005 var antalet 60. De flesta dödsfal-
len har ofta samband med alkohol och 
demens, och majoriteten av de som fryser 
ihjäl är över 65 år. 

En förklaring är att äldre personer är 
skörare och klarar kyla sämre, en annan på 
ett minskat boende för äldre och demens-
sjuka.

Fler äldre
Klockan är elva på kvällen när 52-årige 
Bengt lämnar beroendekliniken. Han 
mår dåligt och lider av synhallucinatio-
ner. Dagen efter hittas han medvetslös. 
Kroppstemperatur är tjugotvå grader och 
han avlider på väg till sjukhuset.
Det här hände förra året i Falun. Det kan 
tyckas märkligt, men antalet dödsfall i 
Sverige där främsta dödsorsaken är kyla, 
har ökat rejält. 

Jan Schyllander -Naturligtvis blir vi fler 
äldre. Det har naturligtvis också betydelse 
men även rensar bort för det är det en 
ökning, säger Jan Schyllander, utredare 
Räddningsverket.

Vilka är det?
Men vilka är det då som fryser ihjäl i 
dagens Sverige? Eftersom det finns siffror 
som visar vilka som söker akut vård för 
köldskador drar Räddningsverket slutsat-
sen att dödsfallen ofta har samband med 
alkoholberoende eller demens.

Publicerad 16 mars 2008

En säng, värme, 
mat & gemenskap

Franciskushjälpen kan inte nog glädjas 
över våra förbedjares ivriga böner, som nu 
har burit frukt.

Nu är lokalen färdigmålad. Den har inreds 
med möbler, lampor och mattor i något äldre 
stil då vi i franciskansk anda tigger ihop det 
mesta. Vi gör allt för att man skall känna sig 
”hemma” och trygg i våra lokaler. Vi försö-
ker att undvika allt som kan påminna om en 
institution.
Det mesta av själva inredningen blev klar 
under Jul och Nyår. Själva verksamheten får 
vi berätta om i nästa års verksamhetsberät-
telse, vi kan knappt bärga oss då allt börjat så 
fantastiskt.
Nu har vi plats för både ensamma vuxna och 
mammor med barn i en hemlik harmonisk 
miljö där vi äter och umgås i Kristi gemenskap 
Fadern till ära.

Allt känns ”mycket hemma” förutom alla 
gäster är det en samlingspunkt för volontärer.

Hur når jag rätt?
Viktiga personer: 

Tf. ordförande; P-A Österberg,
tel. 0703-920212.

Volontäransvariga; Berit, Sofia 
och Thomas, tel. 031-20 52 18

Adress: Karl Gustavsgatan 43
  411 31 Göteborg 
Mail: info@franciskushjalpen .se
Hemsida: www.franciskushjalpen.se
Plusgiro: 45 12 38-0
Bankgiro: 5118-5734
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Familjen kommer ursprungligen
inte från Sverige men har bott här 
i många år.

Biskopen höll 
Mässa för alla 

hemlösa.

Förböner under de Hemlösas Mässa, 
lästes av en Chilensk man, själv hemlös 
i Sverige under flera år med en 3 årig 
liten flicka. 

För de hemlösa
För alla dem som av krig, svält eller förföl-
jelse ryckts bort från sina hem. För alla dem 
i vårt land och i vår stad som i brist på eget 
boende, denna natt nödgats sova utomhus, 
i portuppgångar, soprum eller offentliga 
toaletter.  Förbarma dig Herre över dem, och 
låt dem med din hjälp, nå fram till ett eget 
boende. - Därom ber vi dig, o Herre.

Det är en stor glädje att känna Bisko-
pens engagemang och varma intresse 
för Franciskushjälpens arbete. Biskop 
Anders har besökt Franciskushjälpen 
två gånger på kort tid. Det första besö-
ket handlade om praktiskt fältarbete då 
han tillsammans med våra fältarbetare 
var ute på kvällen på gator och i skog 
och mark för att möta hemlösa män, 
kvinnor och barn. Den 6 dec. var det 
Mässa för Sveriges hemlösa, besökt av 
många hemlösa både vuxna och barn.

Hjärtats hemlöshet, då
ensam inte är stark.

Alla barn har egna 
rättigheter
 Barnkonventionen slår fast att alla barn och 
ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. 
Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i 
trygghet och skyddas mot övergrepp. Och rätt 
att respekteras för vad de tycker och tänker. 
Barnets bästa ska alltid komma i första hand.
Barnkonventionen sätter normer för barns 
hälsa, utbildning, social trygghet,

rimlig levnadsstandard, lek och fritid. Kon-
ventionen slår också fast barnets rätt till eget 
språk, kultur och identitet. De länder, som 
anslutit sig till kon-ventionen, ska utnyttja 
sina tillgängliga resurser maximalt för att 
tillgodose barnets rättigheter. För första
gången någonsin har barnen fått en konven-
tion, som bevakar deras självklara rättigheter.
Barnkonventionen i förkortad version FNs 
konvention om barnets rättigheter består av 
54 artiklar. Alla är lika viktiga. 
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Här, i Göteborg, lever 14 familjer, från 
flera EU-länder, med över tjugo barn. 
En ung mamma är gravid, det minsta 

barnet är 4 veckor. 
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Första skoldagen för två flickor och fem 
pojkar, hemlösa och på flykt från Rumäni-
en. Från årskurs 0 till årskurs 6, en solig och 
lycklig dag. Biskop Anders Arborelius ocd, 
känner säkert efter sitt fältarbete tillsam-
mans med Franciskushjälpen, igen någon 
av barnen från besöket i ”Campen”. Frågan 
om och upptäckten av att vår hemlöshet i 
Sverige har ett EU-perspektiv har nu tagits 
upp på departiment- och regeringsnivå där 
Franciskushjälpen var deltagande. Katolska 
kyrkan har uppmuntrats för initiativet då 
detta är de första barnen från ”Europe-
iskt hemlösa” familjer som börjat skola i 
Sverige.

Vid ett nätverksmöte i Rädda Barnens loka-
ler fick Franciskushjälpen tillsammans med 
delar av den romska EU-deligationen och 
representanter för tre av de hemlösa famil-
jerna möta socialtjänst och kommunalrådet 
för sociala frågor i Göteborg. Resultatet av 
förhandlingarna var mycket positiva. Kom-
munalrådet lovade att barnfamiljerna skulle 
få hjälp och undan för undan få lägenheter.
 
Förståelsen för och vikten av att barnen 
skall få gå kvar i sin nuvarande skola var 
också gemensamt stor. 

I skrivandets stund har svensk hemlöshet i 
EU-perspektiv för första gången tagits upp 
av TV, Uppdrag granskning.

Problematiken har också skrivits om i GP 
(Göteborgs Posten) som den 19 december 
på sin förstasida kan visa en lycklig mamma 
med ett lyckligt barn som inte längre är 
hemlöst utan har fått  en lägenhet i närheten 
av skolan. Resten av barnfamiljerna är 
lovade lägenheter och i skrivandets stund 
flyttar den tredje barnfamiljen till lägenhet. 
Som troende kristna lovprisar de vår Herre 
och är oändligt tacksamma för det stöd 
och den hjälp de har fått, -så visst gör din 
insats skillnad!

Barnen är lyckliga och stolta. 
De kan knappt förstå att det 
är sant att de skall börja i en 
”riktig” skola.

Första dagen i skolan, var första 
dagen på vägen till ett värdigt liv.

Klipp ur GP framsida från 

den 19 december 2008.
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”Maria” får plats i mammas hand. 
Hon väger här ca 900g. När hon föd-
des vägde hon 600 g.
”Maria” döptes Påsknatten i Francis-
kusgårdens Kapell.

Idag har ”Anna” och 
”Maria” ett fint nätverk. 
Utvecklingen går framåt 
om än långsamt. ”Maria är 
idag ett 2 årigt spralligt litet 
under”.

Nu väntar vi, efter ut-
visningshotet, på migra-
tionsverkets omprövning 
efter chefåklagarens och 
människohandelspolisens 
positiva agerande. 

I skrivandets stund har 
”Anna” fått permanent up-
pehålstillstånd. TV 4 sände 
repotage om detta den 10 
februari 2009.

En stor tysk poet har skrivit:
”En plats stod tom vid bordet, 
du barn, skulle suttit där 
och sagt det rätta ordet 
och lärt dem vad kärleken är.”
Om vi nu i världen har ekonomiska problem, kan vi 
förstå att solidariteten med de fattiga, lidande och 
särskilt barnen måste ges större utrymme.

Barnen behöver trygghet och omsorg. På det sättet 
förebygger man att de hamnar i okontrollerbara 
situationer som kriminalitet och missbruk.
Psykologiska problem och ”social utslagning ” 
innan man ens har nått vuxenvärden är ett humani-

tärt och ekonomiskt misslyckande 
utan gränser för ett land som vill 
vara ledande inom social trygghet 
och välfärd. 

Jag måste säga som Ärkebiskop 
Tonucci att vi ofta lever i en lögn. 
Vi tror att misären finns på andra 
sidan jorden, långt bort från vårt 
trygga samhälle. Men det är inte 
sant. Den finns utanför vår egen 
dörr. 
       ”Wille”

(läs mer om ”Wille”  i våra nyhets-
blad. Han är en hemlös 2 barnsfar 
från Chile.)

Människohandlad tvåbarnsmor gömd i 
källarlokal under 6 månader i tystnad och 
osäkerhet varje dag. 
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Hemlösheten har idag många ansikten och berör alla 
samhällsgrupper bland både barn, familjer och äldre. 

Franciskushjälpen möter ofta ”de som ingen annan ser” i vårt 
uppsökande fältarbete i Göteborg. Vi ser tydligt att bilden av 
hemlöshet förändras över tid. Bilden av hemlöshet s a s ”stäm-
mer inte längre”. Hemlöshet är idag inte bara synonymt med 
missbruk utan mycket mer ”demokratiskt”. Vi mötet mammor 
och barn, hela familjer och ensamma barn som är hemlösa. 
Detta väcker många frågeställningar:

•Har vi i Göteborg barn som har föräldrar som har bostad, men 
som rymt hemifrån eller blivit utkastade, under förhållande som 
kan beskrivas som hemlöshet? Vi möter dem.

•Har vi barn som lever med en hemlös ensamstående förälder  
utanför vårt tryggt organiserade samhälle? De bor i källare, 
bilar, trasiga husvagnar. Vi möter dem.

•Har vi barn som lever i en situation där hela familjen är 
hemlös, som lever utanför vårt tryggt organiserade sam-
hälle? Vi möter dem.

Till den bilden av ”ny” hemlöshet hör människohandlade 
flickor, pojkar, barn (sexuella tjänster, organhandel och 
slavarbete). Svår fattigdom, hemlöshet och människohan-
del går ofta hand i hand. 
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Bild på samma folkgrupp varav några barn idag går i svensk skola. De har flytt från ett 
EU-land till Sverige när matresterna tagit slut på den soptipp de tilldelats att bo på. 

Från soptippar i nya 
fattiga EU-länder...
i hela världen, även i Sverige blir 
hemlöshet, fattigdom och utanför-
skap allt vanligare och får ett allt 
onskefullare ansikte, som t ex män-
niskohandel. Man kan med fog säga 
att slaveriet är tillbaka fast kanske 
än grymmare.

Men vi måste också förmedla hopp, 
hopp om att det går att förändra, det går 

...till trasiga husvag-
nar, utan mat & vatten.

Hemlösheten i Sverige har också ett EU-perspektiv där 
hemlöshet och människohandel ibland smälter samman:

att upprätta människans värde och ge 
barn en framtid. Hemlösheten i Sverige 
är inte längre synonymt med missbruk, 
utan också fattigdom, minirotetstillhö-
righet, utanförskap, rasism och män-
niskohandel.
Citat ur Ärkebiskopens predikan:
 //Men nu kanske någon av er säger: 
Men vi bor ju i Sverige och detta är ju 
ett perfekt samhälle där allt är vackert 

och allt korrekt och rättvist. Ledsen att 
göra er besvikna, men detta är inte sant. 
Jag vill inte att någon av er skall hamna 
i kris, men jag säger er – detta är inte 
sant. Vi lever inte i ett rättvist samhälle, 
vi lever inte heller i ett humant samhälle. 
Vi är djupt orättvisa och djupt korrupta. 
Och detta är mycket ledsamt.

Igår var jag runt för att se mig omkring i Gö-
teborg. Och jag såg en plats där människor, 
mänskliga varelser, män, kvinnor och barn, 
levde under förhållanden som inte skulle ha 
godtagits ens för djur. Utan tillgång till elek-
tricitet och därmed utan möjlighet till vare sig 
uppvärmning eller möjlighet att värma mat. 
Och de är där – i detta vårt samhälle.//
            Ärkebiskop Giovanni Tonucci

I vårt uppsökande fältarbete möter 
Franciskushjälpen ungdomar som saknar ett 
tryggt hem och vet inte alltid vart de skall ta 
vägen när kvällen kommer. Vissa har blivit 
utsparkade hemifrån, andra upplever hemsitua-
tionen så svår att de helt eller periodvis söker 
andra alternativ. Många vågar inte kontakta 
myndigheter av rädsla för egen säkerhet eller 
av rädsla att skada sin familj. De har gjorts 
en rapport av Stockholms Statsmission som 
heter ”Om ingen ser mig finns jag inte.” Man 
skall i sammanhanget förstå att barn under 18 

Fungerar äldre-
omsorgen?
Nils 79 år sjuk 
och hemlös.

”Om ingen ser 
mig finns jag inte.” 

år inte är med i myndigheternas statestik över 
hemlösa.

Franciskushjälpen kommer att se närmare 
på dessa sidor av utanförskap och hem-
löshet. Hemlöshet är idag inte lika med 
missbruk utan har många olika ansikten. 
Betänk att vi har aldrig i historien haft så 
många slavarbetare i världen som idag. Sve-
rige är inte förskonat från något av dessa 
olika lidanden.

Nils är 79 år och firar jul på Göteborgs 
centralstation. Det är säkert ingen som 
ser denne gamle man som hemlös. 

Som en skötsam nyckterist ser han ut som 
vilken person som helst som väntar på tåg 
eller buss. Skillnaden är att Nils sitter kvar 
även när sista bussen och tåget har gått. Vi 
har känt Nils i ca 3 år. Nu efter svår sjuk-
dom vill Nils komma till ett boende. Proble-
met är att Nils har bara en relation han litar 
på och det är Franciskushjälpen men vi har 
ännu inget boende att erbjuda.

Hemlöshet i 
Sverige har ett 
EU-perspektiv.
Fattigdom från andra fattigare EU-länder 
kommer mer och mer att beröra även 
Sverige.

Vi kommer att få anledning att återkomma 
med problematiken då det inte bara är 
hemlöshet det gäller i dessa fall, utan saknad 
av det mesta, Utsatta minirotetsgrupper som 
egentligen inte har någon anledning att lita till 
annan än sina egna familjer.
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Franciskus-
hjäpens nya 
lokaler!

Aktiviteter i våra lokaler, samt veckans schema.

 

 

 Måndag  Tisdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lördag  Söndag

HELIGA SKYDDSÄNGLARS KAPELL

 
Mässa 16.00 

katolsk

Kurser
(Systuga)

18.00

till
21.00

Dagöppet
11.00-
15.00

Fältarbete
börjar 
18.00

Fältarbete
till 24.00

Städ-
ning
11.00 

till 
14.00

Städ-
ning

14.00 
till 

17.00

Över-
nattning

från 
18.00

till
söndag

Övernattning
till 11.00

Dagöppet
11.00-
15.00

Startar 
jan. 2009

 
  Mässa 16.00 

katolsk

Fältarbete
till 15.00

Inhandling av mat 
mm. samt 

mathämtning 
14.00

Fältarbete
till 17.00

Volon-
tärträff
18.00

till
21.00

Utbildning
18.00

till
21.00

Fältar-
bete
från 

09.00

Skol-
stöd 5 
dagar i 
veck-
an av 
2 vo-
lontä-

rer

Fältar-
bete
till 

15.00

Fältar-
bete
från 

09.00

Skol-
stöd 5 
dagar i 
veck-
an av 
2 vo-
lontä-

rer

Fältar-
bete
till 

15.00

Skol-
stöd 
5 da-
gar i 
veck-
an av 

2 
volon-
tärer

Skolstöd 
5 dagar i 
veckan 

av 
2 volon-

tärer 
från 

09.00

Fältar
bete
från 

09.00

Fältar
bete
från 

09.00

Fältar
bete
från 

09.00

Skolstöd 
5 dagar 
i veckan 

av 
2 volon-

tärer
från 
9.00

Administrativt 
arbete

Administrativt 
arbete

Administrativt 
arbete

Karl Gustavsgatan 43, 411 31  Göteborg, tel. 031-20 52 18   -  ordf. P-A Österberg tel. 0703-92 02 12, ansv. övernattning Thomas Behre tel. 0705-36 84 51, bokningsansvarig Daniel tel. 0737-10 37 06, fälttelefon 0737-58 78 20

Administrativt 
arbete

 
Mässa 16.00

svensk 
Fälar-
bete
till 

17.00

Dag-
öppet 

för 
hem-
lösa 

mam-
mor 
med 
barn 

11.00-
17.00

Ett axplock av aktivitevter som sker 
både i fältarbetet utanför och innanför 
våra lokaloteter.
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1) Inrett lokalen till en trygg 
miljö för olika brukare såsom för 
hemlösa både vuxna, barn och 
familjer. 
2) Vi har allmän övernattning 
varje veckoslut för dem som 
inte får någon annan plats, samt 
under veckan vid behov av skydd 
eller efter socialtjänst förfrågan.
3) Öppet hus på tisdagar med 
mat mellan klockan 13.00 och 
17.00 torsdagar.
4) Öppet hus på onsdagar 12.00 
till 17.00 för hemlösa mammor 
med barn med mat och olika 
aktiviteter.
5) Fältarbetet både dagtid och 
kvällstid har ökat särskilt i föror-
terna.
6) Aktivitetskvällar allt från 
utbildning, Qi gong till sykväll 
och pyssel.
7) Ansvar för två boendestöd 
varav en mycket sjuk handikap-
pad person.
8) Stöd till romska familjer ca 
24 personer varav många barn. 
Vi har fått skolbarnen inskrivna 
i skola med volontärt skolstöd. 
Dessa familjer har efter fina dis-
kussioner med kommunledning-
en fått lägenheter. De har behövt 
mycket stöd med sjukvård skola 

Det blir svårare och svårare att med rättvisa få med 
allt gott som görs på Franciskushjälpen idag av 
våra volontärer.
Ibland kan det också vara känsliga saker som inte 
går att rättvist beskriva i varken bild eller text. 
Vi har därför i år bestämt att förutom lite text och 
bild också göra en liten ”lista” för att påminna om 
det dagliga ständigt pågående atbetet.

Tack för ett underbart arbete och stort engagemang!
PA Österberg, ordförande i Franciskushjälpen.

Ett ”axplock” ur Franciskushjälpens arbete. 2008

myndigheter osv. då föräldrarna 
varken kan läsa eller skriva.
9) Flertalet personer har fått både 
lägenhet och arbete efter hjälp till 
självhjälp (t ex. dator) utan kon-
takt med sociala myndigheter.
10) Kontakt med flera äldre 
hemlösa mellan 70-80 år. Särskilt 
en 80-årig cancersjuk man i hans 
dagliga liv och kontakt med sjuk-
hus. Han bor nu på vårdhem.
11) Invigning av lokalen av bi-
skop Anders då vi också var ute 
och fältarbetade på Göteborgs 
gator. 
12) Volontärutbildning under 
hösten med stor uppslutning. 
Bland annat en volontär från Var-
berg som där skall vara med och 
starta arbete för hemlösa.
13) Inredning av ett vackert 
kapell samt högtidlig invigning 
av Biskop Anders. Mässa firas 
tisdagar och torsdagar.
14) Information och föredrag, 
bland annat på LM Engströms 
skola om social verksamhet till-
sammans med berörda kommun-
politiker. Där visade vi doku-
mentären om två uteliggare från 
Göteborg varav en av  dem var 
med i panelen.
15) Fortsatt arbete med två män-

niskohandlade kvinnor tillsam-
mans med polis och åklagar-
myndigheter, socialtjänst och 
sjukvård.
16) Flera familjer med barn 
boende hos oss under en utred-
ningstid.
17) Nära samarbete med Gö-
teborgs 1:e smittskyddsläkare. 
Då vi har stort nätverk bland 
nykomna invandrare, bland an-
nat EU-medborgare, har vi haft 
direkt förtur in i sjukvården.
18) Påbörjat kontakten i Ham-
markullen och Mixgården med 
en etniskt utsatt ungdomsgrupp
19) Stött flera personer i svår 
lång avgiftning.
20) Stor fattigdom bland många 
barnfamiljer. Vi har hjälpt till 
med kläder, skolmaterial, mat, 
julklappar, mm.
21) Mässa för hemlösa med 
Biskop Anders och St. Nicolaus 
som kom med klappar till bar-
nen.
22) Familjärt julfirande i Francis-
kushjälpens lokaler på Julafton 
med en mindre grupp hemlösa.
23) Uppsökande arbete har bedri-
vits 5-6 dagar i veckan. 
mm. mm.

23



24

2009
Göteborgs-posten
Lördagen den 19 december 2009  Nytt om droger

Bruket av droger förändras t ex 
genom ökad arbetslöshet, närman-
det till EU, tillgängligheten ökar 
för ungdomar mm. Här följer en 
kortfattad beskrivning av situatio-
nen idag.

ALKOHOL
2002-2008 minskning av alkoho-
lintag hos pojkar. Kan dataspel vara 
en av orsakerna?
2002-2008 en viss ökning av alko-
holintag hos flickor.
Sverige närmar sig EUs alkoholkul-
tur med stormsteg, trots att införsel 
har minskat och systembolagets 
försäljning har ökat.

NARKOTIKA
2004 2007 en stabil kurva.
2008-2009 en markant ökning, 
bl. a i gymnasiet.

Narkotika som används mest, i 
fallande ordning i Europa:
Cannabis
Extacy
Kokain
Amfetamin
Heroin, LSD och Crack
I Sverige ökar Hasch, men om vi 
ser till Europa som helhet ligger vi 
lägre än så länge.

Arbetslöshet och ökat drogan-
vändande hänger ihop visar 
studier från 80-talet.
Droger som köps på internet finns 
inga studier på ännu. Dock vet 
man att sådana ”IT-droger” som 
efterhand blivit narkotikaklassade 
regelbundet ”reas ut”. Därefter säljs 
nya ”designade” IT-droger.

Kokain
Ökar i EU, ligger stabil i Sverige 
sedan år 2000. Dyraste drogen nu.

Hasch-Cannabis
Ökar i Sverige men minskar i EU. 
Odlas i EU dessutom finns ca åtta 
gårdar i Sverige som odlar Canna
bis. Hasch är ingen ”lätt”drog den 
kan ge svåra skador som livslånga 
psykoser, utlöser bipolära sjukdo-
mar, förstärker ångest och depres-
sioner och vid långvarit bruk stor 
risk för schizofreni. Lite dyrare än 
Amfetamin och Heroin.
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2009
Marijuana
Det finns ”designad” marijuana 
som är starkare än Hasch. Styrkan 
är dubbel i förhållande till Hasch. 
Här är Sverige självförsörjande på 
denna sort av Marijuana.

Heroin 
Ligger stabil sedan år 2000 i 
Sverige. I EU är det ca 7 – 8000 
dödsfall per år. Heroin är nu förhål-
landevis billigt.

Amfetamin
Ökat stadigt mellan 2006 – 2008, 
därefter stabilt fram till idag. 
Drogen är nu billig. Olika namn är: 
mefedron och benzedrine.

Läkemedel
Missbruk av läkemedel har ökat 
otroligt mycket sedan år 2000 
och ligger på andra plats efter 
Hasch. Stor ökning av kodein och 
tramadol.”Street name” – trad och 
kod. Opioider designade i grunden 
av opium.
Ex. tradolan, tiparol, nobligan, 
tramadol,  (tramadol har eget spe-
cialtest.)
Ex. 1 tablett Citadon 30 mg (verk-
tablet).  10 st. Citadon är lika stor 
dos som en dos heroin för en he-
rionist. Detta kan också ge massiva 
inre blödningar p g a. salicylsyran.

Fentanyl
Ett mycket starkt preparat. Ca 100 
gånger starkare än Heroin. ”street 
name” är China white, Croco-
dile, Orala pinnar eller Lollipops. 
Finna bland annat i Duragecic ett 
starkt smärtstillande plåster. Andra 
läkemedel inom samma grupp är 
Demorol, Vicodin, Petidin, Oxi-
contin, Ketogan, Dexofon, (mycket 
dödliga vid missbruk).
Meta-Amfetamin
Ökar snabbt i Norden, stark drog, ger 
stora skador. Namn, pervitin, ice, bro-
mo-dragonfly (indränkta papperslappar 
som kallas blotters), ger fruktansvärda 
symtom. Händer utan fingrar, hemska 
variga sår. Meth-mouth, helt sönder-
frätta munnar och tänder.
Meta-amfetamin tros öka i Sverige och 
ge stora problem, redan stora problem 
i Norge. 
Strösockerliknande och kristalliknande 
pulver. Mefedron(katonin), street name 
= krabba, kräfta, p g a lukten. Andra 
namn methedron, butylon, mdpv.
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Läs vidare på vår hemsida www. franciskushjalpen.se

Hemlösa barn i Sverige 
”missärens fria rörlighet”

Sverige granskas av 
FN vad gäller:
FNs Barnkonvention 
och Männskliga 
Rättigheter.

Ingrid Schiölers (Svenska Franciskushjälpens 
styrelse) inbjuden till Genève och möten med Franciscans International.

På hemsidan www.franciskushjalpen.se beskriver hon hela resan i dagboksform!

//Behovet av en nationell kartläggning av 
hemlösheten, (vilken ser annorlunda ut i 
dagsläget än för tio år sedan), allra helst en 
nationell kartläggning av hemlösa barn samt 
att poängtera att detta är en nödvändighet för 
att kunna föra in hemlösa barn i den officiella 
statistiken. Att det behövs nya arbetssätt för 
att nå barn och unga betonade vi också, samt 
frågan om lika vård till alla barn blev också en 
av de viktiga punkterna, eftersom inte alla barn 
i Sverige har rätt till sjukvård på lika villkor. 
De som är asylsökande barn, eller har varit 
asylsökande men gömt sig har rätt till samma 
vård som svenska barn under 18, men barn till 

migrantarbetare utan papper har inte dessa 
rättigheter. Barnen har ju inte själva valt, 
de har bara följt med sina föräldrar och det 
finns ingen anledning att de ska behöva av-
stå från vård och behandling p.g.a att man 
inte kan betala den reella kostnaden (som 
ofta kan uppgå till flera tusen kronor).//

//Efter detta sista möte återvände vi till 
F.I.-kontoret, där jag blev intervjuad av 
Rebecka Leam, som arbetar med organi-
sationsutveckling för Franciscans Interna-
tional. Vi pratade om behovet av att knyta 
närmare kontakter för att i det framtida 
Franciscus-arbetet ...//

2

w w w . f r a n c i s k u s h j a l p e n . s e

Sommaröppet i år 
igen, under juni...

Hur når du rätt?
Kontaktpersoner:  

Ordförande;;  
Per-Anders  Österberg,
tel.  0703-920212.

Volontäransvariga:
tel.  031-20  52  18,
mobil  0737-58  78  20.

Adress:   Karl  Gustavsgatan  43
     411  31  Göteborg  

Mail:  info@franciskushjalpen.se
Hemsida:  www.franciskushjalpen.se

  45  12  38-0
Bankgiro:  5118-5734

www.franciskushjalpen.se

    Franciskushjälpens  
      Förebedjare

 
  Förbön för utsatta       
  Bröder och Systrar! 
Särskilda  förbönsämnen

För  oktober  &  november  

månad:  
Vi  ber  att  Franciskushjälpen  får  

utvecklas  med  den  Helige  Andes  

vishet  och  i  Jesu  Kristi  kärlek  

till  våra  alldra  minsta  bröder  

och  systrar,  Fader  vår,  till  ära.

Vi  ber  att  Franciskushjälpen  

genom  Kristi  vägledning  ”ser  

det  ingen  annan  ser”  all  ny  

slags  nöd  och  utanförskap.  Att  

vi  kan  ta  hand  om  och  stödja  

de  ingen  annan  bryr  sig  om  

och  därigenom  vara  ett  Kristus  

redskap  och  liksom  han  möta  

de  som  ingen  annan  ville  möta  

och  vara  en  av  de  alldra  minsta  

bland  de  minsta.

Inför  sommaren  var  det  tänkt  att  
lokalen  skulle  vara  stängd  för
övernattningar  från  och  med  juni  
månad.  Planerna  ändrades,  och  
vi  kunde  fortstätta  med  övernatt-
ningar  till  sista  lördagen  i  juni.
På  Midsommardagen  kunde  vi  
bjuda  våra  gäster  på  ett  enklare  

Utan  majstång  och  dans,  men  
med  en  krans  av  sju  olika  sorters  
blommor.  Det  fanns  korv,  kött-
bullar  och  sill  med  potatis  att  äta.  
Till  efterrätt  blev  det  hembakad  
rabarberpaj  med  glass.

Sommaröppet 
i år igen, under 
hela juni...
Inför sommaren var det tänkt att 
lokalen skulle vara stängd för 
övernattningar från och med juni 
månad. Planerna ändrades, och 
vi kunde fortstätta med övernatt- 
ningar till sista lördagen i juni. 
På Midsommardagen kunde vi 
bjuda våra gäster på ett enklare
midsommarfirande i lokalen. 

Julfrid med 
gäster hos 
Franciskus-
hjälpen
En underbar jul med 
Julbord, tomte, 
förväntansfulla barn, 
en vacker gran och vår 
traditionella julkrubba. 
Visserligen var barnen kanske inte så 
”glada” i tomten utan lite blyga. Men 
julklappar, lekar och sälskapet va 
desto roligare.
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Franciskushjälpens  
”Framtidsträff”.
 
Hur förvaltar vi tre år med franciskushjälpen inför framtiden. Då hemlöshe-
tens ansikte förändras över tid möter vi både de ”gamla grupperna” relate-
rade till missbruk och psykisk ohälsa och nya grupper av människor i missär, 
flyktingar eller människohandlade både vuxna och barn i mer komplexa situa-
tioner. ”Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den”.
den.”

En utförlig beskrivning av dagen finns på vår hemsida www. franciskushjalpen.se

Genom en särskild process under ledning av styrelseledamot Karl-Eric Ängerheim, lycka-
des samtliga närvarande enas om hur Franciskushjälpens verksamhet bör se ut framöver:

”Franciskushjälpen ska, genom andlig näring och öppet sinne vara lyhörd och uppmärksamma 
samhällets nya nöd och de människor som drabbas av densamma. Vi vill också vara talesman 
för dessa människor, barn, unga, vuxna och gamla. Vi vill se dem som ingen annan ser.
Arbetet ska ske genom volontärer som gemensamt och på lika villkor, ansvarar för hela för-
eningens verksamhet. Dessa arbetar tillsammans med styrelsen och får fortlöpande informa-
tion från densamma genom nyhetsbrev och aktuell hemsida där det också finns möjlighet till 
återkoppling och feedback. För att underlätta detta arbete utses en informationsansvarig.
För volontärerna anordnas regelbundna möten för reflektion, handledning, utbildning och 
samkväm. Studiebesök och samarbeten med andra organisationer samt studieresor (exem-
pelvis till Oslo) ingår som ett sätt att stärka gemenskapen mellan och kunskapen hos våra 
volontärer, vår viktigaste resurs.
Föreningen fortsätter övernattning för de som saknar annan sängplats. Detta sker parallellt 
med en fortsatt satsning på ”Kafé Franc” på stan, samt ett utökat antal volontärer med olika 
språkkunskaper, engagerade i fältarbete både dag- och kvällstid. Detta är ett led i att bygga 
förtroende för våra tidigare gäster för att tillsammans med dem anpassa verksamheten efter 
deras behov och önskemål. Vi driver även studiecirklar, gruppverksamhet för mammor och 
barn, systuga samt erbjuder sängplats dagtid för att sova middag.
Vi ska också bli bättre på att marknadsföra oss själva genom en bättre hemsida, flygblad och 
annat förtryckt material. Slutligen ska vi öka samarbetet med andra liknande organisationer. 
De ska ses som en tillgång, inte som konkurrenter.”

2009
Miljöer vi möter 
under vårt arbete 
med utsatta personer 
i olika sammanhang.
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Förvaltningsberättelse   
Proverum Revisionsbyrå reviderar och godkänner även våra volontärers nerlagda tid och insatser.  
  
”Personalkostnader” - Volontärinsatser under åren     
Efter det att vår uppmärksamma årsmötesordförande år 2006 kom på oss och undrade hur vi 
kunde göra ”så mycket för så lite pengar” vill vi vill inte ändra ett vinnande koncept utan fort-
sätter i samma fotspår och hoppas i all ödmjukhet att den Helige Ande fortsätter att göra oss till 
redskap för de minsta. Dessutom lägger vi ihop 4 års verksamheter för att förstå våra volontärers 
fantastiska arbete.             
Boendestöd:  Person Ekonomi    Nerlagd tid 
  H. Betalt från kommunen   40+40+40 
  M. Särskilda insamlingar    8+16+6 
  M.  Ej betalt     5+5+8+5 
  H. Betalt från kommunen (barnfamiljer)  3+3+4+44 
Sammanlagd tid:       227 tim
227 tim / vecka x 52 v = 11.805 tim.     
      
Fältarbete dag: inkl. olika särskilda stöd för familjer, barn. Under 2008 särskilt stöd för 
romska barn i skola årskurs 0 till 6. Soppkök på stan lördagskväll 17.00-01.00. =384 tim.
Besök på  sjukhus, på behandlingshem mm, polisärenden, LVU- och LVM-ärenden, 
JO- och diskrimineringsombudsärenden, flyktingsärenden. Insamling av mat och kläder 
till fattiga familjer och vår övernattning. Särskilt stöd till 24 familjer med 14 barn.  
Alltid arbetar fältarbetarna minst två personer = 24+28+60+42 tim / vecka x 44 veckor =6.776 tim.
    
Fältarbete kvällstid: En kväll i veckan samt lördag. (lördag tillsammans med övernattningen)
6 tim x 2 personer = 12 tim x 2 dagar = 24 tim / vecka. År 2008 och framåt fler kvällar efter behov.
32x36 veckor+39x36 veckor+24 tim x 48 veckor +39x36 veckor (öppet under sommaren 2008 samt delar 
av sommaren 2009) = 5.116 tim.
      
Jourövernattning lördag till söndag: Övernattningarna har vari öppen under sommaren 2008. Färre 
övernattningar lördagsnatt har dock i nerlagd tid kompenserats av renovering och upprustning av lokalen. 
Under 2009 har det på dessa platser bott hemlösa familjer, gravid kvinna, enamsående hemlös med barn. 
Under perioder av 4 månader har vi haft personal dygnet runt.
18.00 – 24.00 x 2 personer = 10 tim.  
11.00 – 07.00 x 2 personer = 16 tim.  
06.00 – 10.00 x 2 personer =   8 tim.   
Tvätt av sänglinne och handdukar samt matförberedelser mm. 6 tim.=  totalt 40 tim. 2 år x 40 tim x 4 
veckor x 6,5 månader + 40 tim. x 4 veckor x 9 månader. Under 2009, 3.840 tim. = 7.360 tim. 

Utbildnig av volontärer, föredrag, möten med kommun, kyrkor och andra organisationer mm = 832 tim.
Iordningställande av alt axedensmaterial, utbildningsmaterial, utskick, nyhetsblad mm = 1.248 tim.

Vår lokal på¨Karl Gustavsgatan har inretts och renoverats. 
Dessutom har Kapell och sakristia iordningställts, städata mm = 490 tim.

Onsdagar, Öppet hus, mellan 11.00 15.00
Vid varje tillfälle har minst två volontärer varit närvarande mellan kl 10.00 – 16.00. 
Dessutom minst en extra volontär mellan kl 11.00-15.00 under 40 tillfällen.
1 x 4 tim x 44 veckor + 2 x 6 tim x 44 veckor = 704 tim.
 
Kontors-, administrativt, journalistiskt, nyhetsblad och webbsidearbete, ekonomiska ansökningar 
och redovisningar, föredrag samt utbildning och möten:
24 tim / vecka x 44 veckor + 2006 och 2007 samt under 2009 1.056 tim = 3.092 tim.  
    
Sammanlagt har Franciskushjälpens volontärer under 4 år i egen tid erlagt 38.186 timmar.
38.186 tim x 181:- = 6.911.666 SEK.  (20.000 kr x 45% soc, arbetg, semesterkostnader, obs. ej ob.)

200820072006 2009
(Fyra års samlad volontär verksamhet)
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Detta är 954 veckors arbetsinsats vilket kan jämföras med 23.1 årsarbetare. Räknar man fasta 
årsarbeten blir ekonomin på 20.000 SEK / mån. 348.000 per år x 23.1 personer = 8.038.800 SEK,
d.v.s. inklusive försäkringar m.m. 
       
Iordningställande av ny lokal: Många volontärer och ”gäster” har 
knogat på, målat och snickrat och gjort ändringar av dörrar, väggar m.m.
    
Tiggeri & gåvor möjliggör verksamheten och ger våra volontärer möjlighet och redskap att hjälpa:   
 - Hjälp till vacker och hemlik inredning av våra lokaler.
 - Bil ca 7.000:- 
 - Mat till över 100 personer boende på soptipp i Tjeckien.
 - Ett vackert Kapell med mässa flera gånger i veckan.
 - Två datorer ca 6.000:-     
 - Två st husvagnar varav en till Rumänien.  
 - Mat till övernattning och hemlösa familjer. 
 - kontorsmöbler, stolar, skrivbord och skåp  
 - Många fler gåvor i form av pengar än vi vågat vänta, barnkläder, leksaker mm.
 - Möbler och annan inredning till två hem för hemlösa.
    
Insatser och hjälpta personer:
-Volontärutbildning under höstterminen.
-Mässa för hemlösa med både Biskop Anders och Sankte Nikolaus.
-Nya lokaler är iordningställda och ett Kapell för hemlösa invigts av biskopen.    
-Franciskushjälpen har akut i livräddande syfte varit på sjukhus vid ett flertal tillfällen, dessutom vid 
 andra svåra men ej livshotande tillfällen, t ex. psykoser. 
-Mat och husrum till människohandlade mammor med barn. Allt ifrån några dagar till hela året.
-Mat och kläder till ett 20-tal människohandlade familjer. Däribland också ensamstående mammor
 med flera barn och lång svensk historia i människohandel och trafficking.
-Katolskt Magasin har följt vårt arbete och kontakt med tidningen Dagen är etablerad
-Ett kommande arbete med hemlösa barn i Göteborg är under planering. 
-Flera av våra gäster har fått både egen lägenhet och arbete, flera har också börjat skola, både vuxna och barn.
-Flera flyktingärenden har utretts. Tre personer har fått permanent uppehållstillstånd från ett EU-land 
 till ett annat EU-land.
-Franciskushjälpen har ordnat boende för tre särskilt utsatta personer under hela 2008 och frammåt. 
-Tillsammans med Francisken International har vi varit inbjudna till Geneve för att diskutera hur vi kan 
påverka situationen i Sverige då FN under 2010 granskat Sveriges förhållande till FN’s Barnkonvention 
och dess brister.   
-Stödjande verksamhet vid svåra och långa avgiftningar av heroin och tablettmissbruk.
-Stödsamtal både dagtid och kvälls- / nattetid. 
-Jourövernattning för 1035 personer som annars inte haft någon stans att sova. 
-Föredrag i församlingar, skolor och vid utbildningstillfällen.
-Franciskushjälpen har haft hela ansvaret för två neurologiskt handikappade, ett barn och en vuxen.
Detta är ett urval av våra volontärers insattser.
    
Administrativa kostnader i förhållande till praktiska insatser och 90-kontoregler: 
Svenska Franciskushjälpen har inte några administrativa kostnader då det sköts på volontärbasis 
innebär att vi kan göra stora humanitära insatser med mindre kostnader. Dessutom är det viktigt 
att framhålla att våra administrativa insamlingskostnader är 0%!! 
    
Är vi till för våra behövande eller är de till för oss?! En blandning av glädje och tacksamhet i mötet
med våra gäster och deras vänlighet och hjälpsamhet mot oss är ett gott tecken på franciskansk 
spiritualitet. Vi får tillsammans vara ett verktyg i Guds händer och kan bara säga ”tack att vi får”.
    
Frid och Allt gott!!   
Thomas Behre, ordförande i Svenska Franciskushjälpen 2010  
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