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Just nu finns det oändligt mycket att göra för alla 
flyktingar, EU-migranter och vanliga hemlösa. 
Barmhärtighetens år är Guds gåva till oss alla. Påven 
påminner oss om att Guds faderliga omsorg och barmhärtighet 
kommer varje människa till del. Men denna barmhärtighet 
måste också förmedlas från människa till människa.  
Därför är vi alla delaktiga i detta stora verk: att sprida faderns 
godhet och barmhärtighet. Vi vet alla att det speciellt finns 
människor som väntar just på oss för att få ta emot denna 
barmhärtighet. Om inte vi ger dem detta, kommer ingen annan 
heller att göra det.  
Låt oss därför ta emot detta år som Guds personliga inbjudan 
till var och en av oss att se hur vi kan sprida barmhärtigheten 
till just dem som behöver oss. 
                                 Allt	go',	in	Christo,	+Anders	Arborelius	ocd		

Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

Inför Barmhärtighetens år och 
Franciskushjälpens jubileum,  
vill jag hälsa er med detta:

Gud är kärlek,  
kärlek i sanning  
och allt vi gör  
skall motiveras  
av kärleken!  
Vi vill med ödmjukhet och 
tacksamhet förklara, att utan 
kyrkans stora stöd, hade inte 
dessa år, som nu blivit 10 år, 
varit möjliga! 

Det är i synnerhet kyrkan 
och dess ämbetes välsig-
nelser som burit oss i vårt 
arbete och vår strävan att 
förena bön och handling. 

Vi vill dessutom påminna oss 
själva om vår plikt att utföra 
det arbete kyrkan förväntar 
av Franciskushjälpen. 

Till advent och det nya 
kyrkoåret startar vårt 10-års 
jubileum, samtidigt som vår 
Påve Franciskus utropat ett 
Barmhärtighetens Jubelår! 
Det kan knappast bli bättre!  

I detta nummer och kom-
mande under jubileumsåret 
vill vi berätta både om starka 
minnen och se framåt. 
   ———————————— 

På sista sidan kan du läsa om 
hur vi tar ett krafttag under 
jubileumsåret för att förbättra 
och utveckla vårt arbete.



”Spontana utrop”              
från våra volontärer 
på facebook: 

Oscar Tobin
till
Svenska 
Franciskushjälpen
3 tim
 ·Hej
Kanske börjar bli tjatigt detta 
med att det går så sjukt bra 
hela tiden, men det gör det ju 
faktiskt. Var ett gôtt gäng som 
fixade mackorna precis som 
alltid. Soppan löser de andra 
galant och gästerna är som 
alltid mycket nöjda och glada 
för den goa soppan de får. I 
Brunnsparken var det ett glatt 
gäng som väntade och en 
kantin med soppa gick åt 
snabbt. Några gick till centralen 
med mackor där det fanns 
ganska många som var 
hungriga. Mycket trevliga 
möten med människorna som 
kom idag. Men efter ca 1tim 
var allt i princip slut så då 
bestämde vi oss för att åka 
hemåt.

Ha de gôtt

         

       (”saxat” från Facebook”)

När vi startade för 10 år sedan var både Biskop Anders och 
dåvarande nutian Ärkebiskop Tonucci med oss ute och 
fältarbetare: 
Kära vänner i Franciskushjälpen,  
Det var en stor glädje för mig att få träffa er och bättre lära känna er 
kallelse att sträcka ut en hjälpande hand till våra bröder och systrar i 
nöd. 
Vid mitt första och korta besök i Göteborg blev jag mycket imponerad 
av ert initiativ att erbjuda människor i nöd en möjlighet till avkoppling 
och vård. Senare har jag också förstått att ni utökat er verksamhet och 
gjort den till ett dagligt åtagande, för att kunna hjälpa allt större grupper 
människor genom era volontärers goda vilja.  

Det gläder mig att den helige Franciskus kärleksfulla omsorg om allt 
skapat på detta påtagliga sätt kan erfaras av alla, och att den Helige 
fadern Benedikt XVI:s budskap från hans första encyklika ”Deus Caritas 
Est” får liv som ett vittnesbörd om Guds kärlek till sina barn.  
Till er alla och till dem som tar emot er givmilda kärleks frukter giver jag 
Guds, vår Fader, Sonens och den helige Andens välsignelse.  

Djursholm, den 22 november 2006  
Apostolisk Nuntie (2006), Ärkebiskop Giovanni Tonucci, 

Fältarbete 2006, bland hemlösa

Soppkök 2015, bland hemlösa

https://www.facebook.com/oscartobin?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153380361149335/
https://www.facebook.com/oscartobin?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153380361149335/


”Spontana utrop”              
från våra volontärer 
på facebook: 

Maria Degerman
till
Svenska 
Franciskushjälpen
den 3 oktober kl. 21:35

En liten uppdateringn om vår 
kväll! Vi var som alltid ett härligt 
gäng som förberedde mackorna 
och detta härliga gäng fortsatte 
sedan ner till Brunnsparken! Väl 
där så var det redan en liten kö 
med middagsgäster! Trots det 
tog tyvärr inte soppan slut, 
nästan en hel kantin gick åt, 
många gäster, men inte så 
många som ville ha soppa. Jag 
tror att kanelbullarna, som vi 
hade i överflöd, lockade mer, 
Kanelbullens dag och allt som 
infaller imorgon! Vi tog mackor 
och bullar till Nordstan, inte så 
många där. Vi gick vidare till 
Nils Ericsson och stötte på 
många hungriga och slutligen 
nådde vi Refugees welcom to 
Gothenburg som tacksamt tog 
emot mackor och bullar vi hade 
kvar! Vi åkte även dit efter att vi 
packat ihop i Brunnsparken och 
lämnade flera mackor!
Just ja! Kom förbi en liten dam 
som ville skänka pengar så jag 
gav henne ett ark med 
inbetalningskort på, hoppas de 
är korrekt info om PG på dem, 
adressen var fel såg jag när 
hon gått.

Tack för i kväll alla!!
Ha de gôtt

        (”saxat” från Facebook)

Bön inför Barmhärtighetens år
Aktivt hjälparbete utan bön eller bön utan kärleksgärningar eller 
tro utan handling det går inte, det måste höra ihop och kan inte 
vara utan varandra. 

Vår Påve Franciskus säger: 

”You pray for the hungry. Then you feed them. This is how 
prayer works.” 
Var med i Franciskushjälpens förbönsgrupp: Anmäl dig till vår 
förbönsgrupp så skickar vi inplastade bönekort med posten,  
Bönen nedan samt Franciskus bön.

Maila din adress så skickar vi förbönskorten per post.


Barmhärtighetens år -  
Guds gåva till oss alla 

O	Gud,	Du	låter	Din	faderliga	omsorg	och	
barmhär=ghet	komma	varje	människa	=ll	del.	

Du	vill	a'	Din	barmhär=ghet	förmedlas		
från	människa	=ll	människa	så	a'	vi	alla	får	vara	
delak=ga	i	Di'	stora	verk,	a'	sprida	Din	godhet	
och	barmhär=ghet.	

Vi	vet	alla	a'	det	finns	människor	som	väntar	just	
på	oss,	för	a'	få	ta	emot	denna	barmhär=ghet.	
Om	inte	vi	ger	dem	de'a,	kommer	ingen	annan	
heller	a'	göra	det.	

Låt	oss	därför	ta	emot	de'a	Barmhär=ghetens	år,	
som	Guds	personliga	inbjudan	=ll	var	och	en	av	
oss,	för	a'	se	hur	vi	kan	sprida	barmhär=gheten	
=ll	just	dem	som	behöver	oss.	

				Amen.	

	 														Bön	u=från	Biskop	Anders		
	 														inledningsord	=ll	franciskushjälpen

https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
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Det visar en ny forskningsrap-
port från Ersta Sköndals högskola 
som GP kan presentera i dag. Ini-
tiativtagare är Sveriges stadsmis-
sioner.

– Vi möter människor när de är  
i akut behov av mat och kläder. Vår 
tanke med rapporten är att få en 
bild av vilka det är vi möter och sätta 
ord på det, att lyfta blicken och 
att ge röst åt människor som inte 
har någon, säger Lennart Forsberg 
områdeschef vid Stadsmissionen  
i Göteborg. 

Rapporten bygger på intervjuer 
med volontärer och andra medarbe-
tare vid landets totalt sju stadsmis-
sioner och deras bild av de medel- 
lösa som de möter i sin vardag. 

VISSA GRUPPER ÄR redan identifie-
rade av samhället som EU-migran-
ter, papperslösa, människor med 
långvarigt ekonomiskt bistånd 
och deras barn. Men därutöver har 
forskarna identifierat en grupp av 
fattiga som lever helt under radarn 
– osynliga i den offentliga statisti-
ken. Gruppen har fått samlings-
namnet ” de som hamnar emellan”. 

– Det handlar om människor 
som lever i absolut fattigdom, de 
har inga pengar och vet heller inte 
vet när de får några. Det här är en 
grupp som vi tänkt kanske inte 
finns i Sverige men det gör den ju, 
säger Lennart Forsberg.

I gruppen finns människor som 
har levt på socialbidrag under lång 
tid, mellan 5 och 15 år, och som dras 
med skulder som måste betalas. Det 
leder i sin tur till att de bistånd de 
ändå är berättigade till inte räcker 
månaden ut.

–  De börjar låna lite för att få var-
dagen att gå ihop och när de sedan 
måste betala tillbaka skulderna 
börjar urholkningen av deras eko-
nomi. Redan efter halva månaden 
kan det börja bli tomt i skafferiet 
och detta är en stor grupp som 
vänder sig till oss i dag och många 
gånger är det barnfamiljer, säger 
Lennart Forsberg.

– Tanken med den här typen av 
försörjningsstöd var att den skulle 
vara tillfällig mellan två försörj-
ningar och inte menat som varak-
tig inkomst, den är för låg för det, 
säger Lennart Forsberg.

Socialstyrelsens siffror visar att 
en tredjedel av alla som får ekono-
miskt bistånd riskerar att hamna  
i långvariga behov. Som exempel  
i rapporten nämns att en ensamstå-

ende i Stockholm har 8 700 kronor 
i ekonomiskt bistånd, att jämföra 
med knappt 10 000 kronor för en 
låginkomsttagare efter skatt.

I samma grupp finns unga som 
ännu inte kommit in i arbets- 
 livet, pensionärer med låg pension, 
personer som befinner sig mellan 
två försörjningssystem, exempel-
vis a-kassa, sjukersättning, eller  
socialbidrag och till sist en kategori 
som inte vill ha kontakt med myn-
digheterna.

– De handlar om människor som 
känner sig misshandlade av det 
offentliga och drar sig undan och 
kommer till oss i stället för att söka 
den hjälp de har rätt att få.

Vid sidan av den akuta fattig-
domen finns annat i vardagslivet 
som är självklart för de flesta av oss 
men inte för en av grupperna som 
nämns i rapporten.

FÖRETRÄDARE FÖR  stadsmissionen 
i Västerås berättade att vissa ung-
domar inte kan äta med kniv och 
gaffel, något som bidrar till att de 
undviker att sitta till bords och äta 
med andra. Anledningen är att de 
aldrig sitter ner och äter, utan stän-
digt tar någon mat i farten. 

Oförmågan vad gäller bordskick 
gör att många unga känner sig obe-
kväma och drar sig undan sociala 
arenor som är förknippade med 
måltider som också bidrar till att 
de exkluderas i samhället.

Forskningsrapporten betonar 
också att det är svårt att låta männ-
iskor själva skatta sin fattigdom. 
I intervjuerna framkommer att 
människor med knappa resurser 
undviker att tala om sig själva som 
fattiga.

– Att vara fattig är en jätteskam 
och det finns i princip ingen män-
niska som skulle kalla sig fattig. 
Man undviker i det längsta att göra 
den definitionen av sig själv, säger 
Lennart Forsberg.
Vad hoppas du på nu?

– Någonstans kommer det att 
krävas modiga politiker i alla par-
tier som vågar se den bild av vårt 
samhälle som rapporten visar och 
inse att vårt finsmaskiga skyddsnät 
kanske inte är så finmaskigt som vi 
går omkring och tror, säger han.

ENLIGT LARS FORSBERG är det för  
tidigt att säga om Göteborg avviker 
jämfört med andra städer.

 – Vår del av rapporten måste 
ändå ses i skenet av att Göteborg är 
en delad stad där ojämlikheten har 
satt sina spår, inte minst vad gäller 
hälsan, säger han.

Exempelvis lever kvinnor 7,5 år 
och män 9,1 år längre i Göteborgs 
mer välmående stadsdelar jämfört 
med de mindre välmående. Ett  
exempel på ojämlikheten i hälsa är 
att det i södra Angered är 43 pro-
cent av sexåringarna som är karies-
fria jämfört med 87 procent i södra 
skärgården.
Varför är det viktigt att ett samhälle 
har insatser för fattiga?

– Enligt forskarna blir det bättre 
livsvillkor för alla om jämlikheten 
ökar, annars får alla det sämre och 
det är viktigt att samhället kan 
tillhandahålla vägar ut ur fattig-
domen, exempelvis utbildning, 
säger han.

Ett fattigdomsmått som EU  
använder sig av är andelen invånare 
som löper risk för att bli fattiga och 
lever på en disponibel inkomst som 
motsvarar 60 procent av landets 
medianlön. I Sverige lever knappt 
13 procent av svenskarna på denna 
fattigdomsgräns. Genomsnittet för 
Europa ligger på 16 procent. 

PIA SVENSSON
031-62 47 39  pia.svensson@gp.se

NY LARM-
RAPPORT 
OM FATTIGA
FÖRSÖRJNINGSSTÖD: ”DETTA ÄR EN STOR GRUPP SOM VÄNDER SIG TILL OSS”

En ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige. Per-
soner som är så fattiga att de inte vet när de kan äta nästa 
gång. Och en del kan inte använda kniv och gaffel.

Fakta: Stadsmissionen 
* I våras presenterade Försäkrings-
kassan en rapport som visar att var 
sjätte svensk barnfamilj lever under 
EU:s fattigdomsgräns. Utan barn- 
och bostadsbidrag skulle siffran 
hamna på var fjärde barnfamilj. 
* Rapporten Stadens Fattiga som 
presenteras i dag är den första  
 i raden av flera och ska genomföras 
årligen för att kunna spegla föränd-
ringarna för samhällets medellösa.
* Göteborg stadsmission har en 
budget på 45 miljoner kronor, varav 
1,5 miljon är bidrag från Göteborgs 
kommun.
Här finns Stadsmissionen:
* Göteborg
* Stockholm
* Malmö (Lund och Kristianstad)
* Uppsala
* Västerås
* Linköping (Motala)
* Kalmar
Arbetet är inriktat på två områden:
* Lindra akut nöd och skapa sam-
varo
Vanligaste hjälpinsatserna:
* Mat, kläder, materiella ting, 
pengar

”Tröskeln ut 
FAT TIGDOM

Olika utsatta grupper riskerar 
att ställas mot varandra i fattig-
domens Göteborg. Det anser 
medarbetarna på Franciskus-
hjälpen. 
– Vi försöker se dem som ingen 
annan ser, säger Thomas Behre.

Svenska Franciskushjälpen har 
funnits i snart tio år i Göteborg. De 
har kontor och kök på Vegagatan. 
Bland annat bedriver de fältarbete 
samt delar ut mat och kläder till 
behövande.

Seit Kabashi åker runt med mat, 
som blivit över från skolor och mat-
butiker, nästan varje dag i veckan. På 
lördagar är det soppkök i Brunns-
parken.

– Jag delar ut till tiggare, hemlösa 
och några gömda flyktingfamiljer. 
Jag åker runt till individerna, dit där 
de befinner sig, säger han.

Alla möjliga fattiga människor 
får hjälp: hemlösa, EU-migranter, 
flyktingar och pensionärer.

– En stor grupp fattiga som ökar 
är gamla. Många är fattigpensio-
närer som har det jättetufft, säger 
Lisbeth Nydén.

EN HEL DEL är ensamstående mam-
mor och pappor som lever på social-
bidrag.

– Framför allt är det deras barn 

som drabbas. Det räcker att gå till 
skolorna i ytterområdena för att 
se barn som inte har stövlar eller 
fullgoda kläder till vintern. Det är 
den stora gruppen jag ser. Mycket 
av det vi andra tycker är normalt 
har inte dessa barn, säger Lisbeth 
Nydén.

MED TILLSTRÖMNINGEN  av EU-mig-
ranter ökar behoven. Fältarbeta-
ren Dick Fäldt bedömer steget till  
fattigdom som litet i dagens sam-
hälle.

– Tröskeln tillbaka är jättehög, 
men tröskeln ut i hemlöshet är låg 

Fakta: Franciskushjälpen
* Svenska Franciskushjälpen är en 
katolsk hjälporganisation. Den är 
ideell och inte beroende av bidrag. 
Pengarna består främst av gåvor från 
privatpersoner. Företag står för viss 
sponsring.
* Organisationen är obunden och 
samarbetar inte med andra hjälpor-
ganisationer eller kommunen, men 
det händer att socialtjänsten kommer 
med uppdrag.
* Runt 15 och 30 volontärer finns 
tillgängliga i nätverket.
* Soppköket som finns i Brunnspar-
ken på lördagskvällar serverar runt 
150 portioner per gång.
* Omkring 20 000 portioner mat de-
las ut varje år.

HJÄLPANDE HAND. Dick Fäldt är en av medarbetarna på Franciskushjälpen, som 
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GP:s tipstelefon: 031-17 20 10   
Publicerade tips belönas.

Kulventil orsak till grundstötning
O LY C K A :  Nu har Statens haverikom-
mission kommit med sin slutrapport 
om fartyget Nossans grundstötning vid 
Stallbackabron i november i fjol. De 
konstaterar att skälet till olyckan var 
att fartyget tappade styrförmågan. Det 
89 meter långa och 13 meter breda 
torrlastfartyget Nossan var på väg 
från Klaipeda i Litauen till Gruvön i Vänern. Under färd på Troll-
hätte kanal miste fartyget, som var lastat med 3 000 kubikmeter 
massaved, styrförmågan och gick hårt på grund mot kanalkanten. 
Anledningen till olyckan var att en kulventil med oskyddad place-
ring till huvudmotorns varvtalsregulator oavsiktligen öppnades.

En häktad i halländsk knarkhärva
B R O T T :  I måndags greps två personer med en större mängd narko-
tika i en lokal i Oskarström. Men bara en av dem, en 50-årig man, 
häktades i dag av Halmstad tingsrätt. Den andra mannen släpptes 
fri, rapporterar lokala medier. Ytterligare två personer har gripits 
i veckan, varav en av dem fortfarande sitter anhållen i väntan på 
häktningsförhandlingar. Polisen tror att det finns kopplingar mellan 
fallen. 50-åringen, som får stanna kvar i häktet, misstänks även för 
ett narkotikabrott på annan ort. (TT)

i dag. Ungdomar får inte lägenhe-
ter och det byggs inte. Det är inte så 
komplicerat, säger han.

Volontären Thomas Behre till-
lägger:

– Man ska också komma ihåg att 
det krävs en del av en människa för 
att få försörjningsstöd. Många får 
inte det socialbidrag de har rätt till 
för att de inte har kraft.

FRANCISKUSHJÄLPEN HAR  inga 
fasta samarbeten med andra hjälp-
organisationer eller socialtjänsten. 
Valet är medvetet eftersom man 
tycker att kommunen svänger för 
mycket mellan vilka grupper som 
är populära att stödja för stunden 
– och att barns utsatthet inte foku-
seras tillräckligt.

– Just nu är det mode i att ta hand 
om de romska människorna. Vi vill 
inte vända ryggen till, men vi för-
söker se åt andra håll också, säger 
Thomas Behre.

ORGANISATIONEN JOBBAR  även 
mycket med prostituerade och mot 
trafficking.

– Det florerar mer på gatan än vad 
det någonsin har gjort. Vi försöker 
att skapa kontakter och behålla 
dem. Även om kvinnorna tar ett 
steg ut är det lätt att komma till-
baka in, säger Lisbeth Nydén.

JOAKIM MAGNÅ
031-62 40 00 joakim.magna@gp.se

Bilder: JONAS LINDSTEDT

ger stöd till exempelvis ensamstående mammor och pappor, barn, hemlösa, EU-migranter och flyktingar. 

i hemlöshet är låg”

VÄLGÖRENHET. Dick Fäldt driver Franciskushjälpen tillsammans med bland 
annat Seit Kabashi.

Man tömdes på sju liter urin
S J U K V Å R D :  En man som sökte vård på ett sjukhus i Katrineholm 
visade sig ha hela sju liter urin i urinblåsan. Nu kritiseras sjukhuset 
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att hans tillstånd inte 
upptäcktes tidigare, skriver Katrineholms-Kuriren. Mannen hade 
först besökt sjukhuset i juli i fjol och var då bland annat förvirrad 
och trött. Flera undersökningar gjordes, men ingen klar diagnos 
ställdes. Två dagar senare kom han tillbaka. Han tömdes då på sju 
liter urin och blev inlagd på grund av vätskebalansrubbning. (TT)

Henri passerade 
obemärkt över stan
V Ä D E R :  Ovädret Henri passerade Göteborg nästan obemärkt men 
slog till med större kraft norrut. Men tro inte att det är över för 
Västsverige. Det kan bli kulingvarning utmed Hallandskusten i dag. 
För göteborgarna blev Bermudastormen Henri ingen dramatisk  
bekantskap. Natten till torsdagen blåste det och regnade i staden 
men inte alls på nivåer som förutspåtts tidigare. I Bohuslän drab-
bades Strömstad och Tanum av kraftigt regn som orsakade över-
svämningar i upp till 50 fastigheter. Flera gator låg också under 
vatten. Men Henri har inte lämnat Västsverige. Natten till i dag 
tilltog blåsten i Göteborg med friska vindar och efterföljande 
regnskurar. Under fredagen väntas moln och enstaka skurar i Göte-
borgsområdet. Molntäcket spricker upp efter hand och ger solen en 
chans att titta fram.

Barbröstad protest i Malmö
D E M O N S T R A T I O N :  Kampanjen ”Free the nipple” har kommit till Sve-
rige. Nu anordnas en demonstration i Malmö där deltagarna kastar 
av sig kläderna på överkroppen för att protestera mot att kvinno-
bröst objektifieras, skriver flera medier.

– Vi ska gå topless från Gustav Adolfs torg till Möllevångstorget. 
Vi är emot att kvinnobröst och bröstvårtor sexualiseras så mycket 
som de gör i förhållande till mäns, säger Amanda Pommer, en av 
initiativtagarna till manifestationen, till sydsvenskan.se. (TT)

Ännu en häktad för dödsskjutningarna
B R O T T :  En 20-årig yngling blev i går 
fjärde person att häktas misstänkt för 
inblandning i de uppmärksammade 
dödsskjutningarna på Vår Krog & Bar 
i Biskopsgården. Han sitter dessutom 
redan frihetsberövad i två andra, rela-
terade våldsärenden. Den 18 mars 
sköts två unga män ihjäl utanför och 
inne på restaurangen vid Vårväderstorget. Ytterligare åtta perso-
ner skadade. Skottlossningen har förmodats vara en del i konflik-
ten mellan kriminella gäng i Norra respektive Södra Biskopsgården. 
Tre unga män (födda 1987, 1995 och 1996) greps för grovt vapen-
brott i anslutning till dubbelmordet. Sedan dess har de också delgi-
vits misstanke om mord och medhjälp till mord.

Ärkebiskopen döper prins Nicolas
K U N G L I G T :  Det blir ärkebiskop Antje Jackelén som förrättar dopet 
av prins Nicolas i Drottningholms slottskyrka den 11 oktober, med-
delar hovet. Ärkebiskopen assisteras av överhovpredikant biskop 
emeritus Lars-Göran Lönnermark och hovpredikant Michael Bjerk-
hagen. Efter dopceremonin blir det mottagning för inbjudna gäster 
och därefter en privat lunch med den närmaste familjen och  
representanter för det officiella Sverige som inbjudna. Prins Nico-
las, som föddes den 15 juni, kommer att döpas i samma klänning 
som Estelle och Leonore döptes i. (TT)
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Det visar en ny forskningsrap-
port från Ersta Sköndals högskola 
som GP kan presentera i dag. Ini-
tiativtagare är Sveriges stadsmis-
sioner.

– Vi möter människor när de är  
i akut behov av mat och kläder. Vår 
tanke med rapporten är att få en 
bild av vilka det är vi möter och sätta 
ord på det, att lyfta blicken och 
att ge röst åt människor som inte 
har någon, säger Lennart Forsberg 
områdeschef vid Stadsmissionen  
i Göteborg. 

Rapporten bygger på intervjuer 
med volontärer och andra medarbe-
tare vid landets totalt sju stadsmis-
sioner och deras bild av de medel- 
lösa som de möter i sin vardag. 

VISSA GRUPPER ÄR redan identifie-
rade av samhället som EU-migran-
ter, papperslösa, människor med 
långvarigt ekonomiskt bistånd 
och deras barn. Men därutöver har 
forskarna identifierat en grupp av 
fattiga som lever helt under radarn 
– osynliga i den offentliga statisti-
ken. Gruppen har fått samlings-
namnet ” de som hamnar emellan”. 

– Det handlar om människor 
som lever i absolut fattigdom, de 
har inga pengar och vet heller inte 
vet när de får några. Det här är en 
grupp som vi tänkt kanske inte 
finns i Sverige men det gör den ju, 
säger Lennart Forsberg.

I gruppen finns människor som 
har levt på socialbidrag under lång 
tid, mellan 5 och 15 år, och som dras 
med skulder som måste betalas. Det 
leder i sin tur till att de bistånd de 
ändå är berättigade till inte räcker 
månaden ut.

–  De börjar låna lite för att få var-
dagen att gå ihop och när de sedan 
måste betala tillbaka skulderna 
börjar urholkningen av deras eko-
nomi. Redan efter halva månaden 
kan det börja bli tomt i skafferiet 
och detta är en stor grupp som 
vänder sig till oss i dag och många 
gånger är det barnfamiljer, säger 
Lennart Forsberg.

– Tanken med den här typen av 
försörjningsstöd var att den skulle 
vara tillfällig mellan två försörj-
ningar och inte menat som varak-
tig inkomst, den är för låg för det, 
säger Lennart Forsberg.

Socialstyrelsens siffror visar att 
en tredjedel av alla som får ekono-
miskt bistånd riskerar att hamna  
i långvariga behov. Som exempel  
i rapporten nämns att en ensamstå-

ende i Stockholm har 8 700 kronor 
i ekonomiskt bistånd, att jämföra 
med knappt 10 000 kronor för en 
låginkomsttagare efter skatt.

I samma grupp finns unga som 
ännu inte kommit in i arbets- 
 livet, pensionärer med låg pension, 
personer som befinner sig mellan 
två försörjningssystem, exempel-
vis a-kassa, sjukersättning, eller  
socialbidrag och till sist en kategori 
som inte vill ha kontakt med myn-
digheterna.

– De handlar om människor som 
känner sig misshandlade av det 
offentliga och drar sig undan och 
kommer till oss i stället för att söka 
den hjälp de har rätt att få.

Vid sidan av den akuta fattig-
domen finns annat i vardagslivet 
som är självklart för de flesta av oss 
men inte för en av grupperna som 
nämns i rapporten.

FÖRETRÄDARE FÖR  stadsmissionen 
i Västerås berättade att vissa ung-
domar inte kan äta med kniv och 
gaffel, något som bidrar till att de 
undviker att sitta till bords och äta 
med andra. Anledningen är att de 
aldrig sitter ner och äter, utan stän-
digt tar någon mat i farten. 

Oförmågan vad gäller bordskick 
gör att många unga känner sig obe-
kväma och drar sig undan sociala 
arenor som är förknippade med 
måltider som också bidrar till att 
de exkluderas i samhället.

Forskningsrapporten betonar 
också att det är svårt att låta männ-
iskor själva skatta sin fattigdom. 
I intervjuerna framkommer att 
människor med knappa resurser 
undviker att tala om sig själva som 
fattiga.

– Att vara fattig är en jätteskam 
och det finns i princip ingen män-
niska som skulle kalla sig fattig. 
Man undviker i det längsta att göra 
den definitionen av sig själv, säger 
Lennart Forsberg.
Vad hoppas du på nu?

– Någonstans kommer det att 
krävas modiga politiker i alla par-
tier som vågar se den bild av vårt 
samhälle som rapporten visar och 
inse att vårt finsmaskiga skyddsnät 
kanske inte är så finmaskigt som vi 
går omkring och tror, säger han.

ENLIGT LARS FORSBERG är det för  
tidigt att säga om Göteborg avviker 
jämfört med andra städer.

 – Vår del av rapporten måste 
ändå ses i skenet av att Göteborg är 
en delad stad där ojämlikheten har 
satt sina spår, inte minst vad gäller 
hälsan, säger han.

Exempelvis lever kvinnor 7,5 år 
och män 9,1 år längre i Göteborgs 
mer välmående stadsdelar jämfört 
med de mindre välmående. Ett  
exempel på ojämlikheten i hälsa är 
att det i södra Angered är 43 pro-
cent av sexåringarna som är karies-
fria jämfört med 87 procent i södra 
skärgården.
Varför är det viktigt att ett samhälle 
har insatser för fattiga?

– Enligt forskarna blir det bättre 
livsvillkor för alla om jämlikheten 
ökar, annars får alla det sämre och 
det är viktigt att samhället kan 
tillhandahålla vägar ut ur fattig-
domen, exempelvis utbildning, 
säger han.

Ett fattigdomsmått som EU  
använder sig av är andelen invånare 
som löper risk för att bli fattiga och 
lever på en disponibel inkomst som 
motsvarar 60 procent av landets 
medianlön. I Sverige lever knappt 
13 procent av svenskarna på denna 
fattigdomsgräns. Genomsnittet för 
Europa ligger på 16 procent. 

PIA SVENSSON
031-62 47 39  pia.svensson@gp.se

NY LARM-
RAPPORT 
OM FATTIGA
FÖRSÖRJNINGSSTÖD: ”DETTA ÄR EN STOR GRUPP SOM VÄNDER SIG TILL OSS”

En ny grupp av extremt fattiga växer fram i Sverige. Per-
soner som är så fattiga att de inte vet när de kan äta nästa 
gång. Och en del kan inte använda kniv och gaffel.

Fakta: Stadsmissionen 
* I våras presenterade Försäkrings-
kassan en rapport som visar att var 
sjätte svensk barnfamilj lever under 
EU:s fattigdomsgräns. Utan barn- 
och bostadsbidrag skulle siffran 
hamna på var fjärde barnfamilj. 
* Rapporten Stadens Fattiga som 
presenteras i dag är den första  
 i raden av flera och ska genomföras 
årligen för att kunna spegla föränd-
ringarna för samhällets medellösa.
* Göteborg stadsmission har en 
budget på 45 miljoner kronor, varav 
1,5 miljon är bidrag från Göteborgs 
kommun.
Här finns Stadsmissionen:
* Göteborg
* Stockholm
* Malmö (Lund och Kristianstad)
* Uppsala
* Västerås
* Linköping (Motala)
* Kalmar
Arbetet är inriktat på två områden:
* Lindra akut nöd och skapa sam-
varo
Vanligaste hjälpinsatserna:
* Mat, kläder, materiella ting, 
pengar

”Tröskeln ut 
FAT TIGDOM

Olika utsatta grupper riskerar 
att ställas mot varandra i fattig-
domens Göteborg. Det anser 
medarbetarna på Franciskus-
hjälpen. 
– Vi försöker se dem som ingen 
annan ser, säger Thomas Behre.

Svenska Franciskushjälpen har 
funnits i snart tio år i Göteborg. De 
har kontor och kök på Vegagatan. 
Bland annat bedriver de fältarbete 
samt delar ut mat och kläder till 
behövande.

Seit Kabashi åker runt med mat, 
som blivit över från skolor och mat-
butiker, nästan varje dag i veckan. På 
lördagar är det soppkök i Brunns-
parken.

– Jag delar ut till tiggare, hemlösa 
och några gömda flyktingfamiljer. 
Jag åker runt till individerna, dit där 
de befinner sig, säger han.

Alla möjliga fattiga människor 
får hjälp: hemlösa, EU-migranter, 
flyktingar och pensionärer.

– En stor grupp fattiga som ökar 
är gamla. Många är fattigpensio-
närer som har det jättetufft, säger 
Lisbeth Nydén.

EN HEL DEL är ensamstående mam-
mor och pappor som lever på social-
bidrag.

– Framför allt är det deras barn 

som drabbas. Det räcker att gå till 
skolorna i ytterområdena för att 
se barn som inte har stövlar eller 
fullgoda kläder till vintern. Det är 
den stora gruppen jag ser. Mycket 
av det vi andra tycker är normalt 
har inte dessa barn, säger Lisbeth 
Nydén.

MED TILLSTRÖMNINGEN  av EU-mig-
ranter ökar behoven. Fältarbeta-
ren Dick Fäldt bedömer steget till  
fattigdom som litet i dagens sam-
hälle.

– Tröskeln tillbaka är jättehög, 
men tröskeln ut i hemlöshet är låg 

Fakta: Franciskushjälpen
* Svenska Franciskushjälpen är en 
katolsk hjälporganisation. Den är 
ideell och inte beroende av bidrag. 
Pengarna består främst av gåvor från 
privatpersoner. Företag står för viss 
sponsring.
* Organisationen är obunden och 
samarbetar inte med andra hjälpor-
ganisationer eller kommunen, men 
det händer att socialtjänsten kommer 
med uppdrag.
* Runt 15 och 30 volontärer finns 
tillgängliga i nätverket.
* Soppköket som finns i Brunnspar-
ken på lördagskvällar serverar runt 
150 portioner per gång.
* Omkring 20 000 portioner mat de-
las ut varje år.

HJÄLPANDE HAND. Dick Fäldt är en av medarbetarna på Franciskushjälpen, som 
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Kulventil orsak till grundstötning
O LY C K A :  Nu har Statens haverikom-
mission kommit med sin slutrapport 
om fartyget Nossans grundstötning vid 
Stallbackabron i november i fjol. De 
konstaterar att skälet till olyckan var 
att fartyget tappade styrförmågan. Det 
89 meter långa och 13 meter breda 
torrlastfartyget Nossan var på väg 
från Klaipeda i Litauen till Gruvön i Vänern. Under färd på Troll-
hätte kanal miste fartyget, som var lastat med 3 000 kubikmeter 
massaved, styrförmågan och gick hårt på grund mot kanalkanten. 
Anledningen till olyckan var att en kulventil med oskyddad place-
ring till huvudmotorns varvtalsregulator oavsiktligen öppnades.

En häktad i halländsk knarkhärva
B R O T T :  I måndags greps två personer med en större mängd narko-
tika i en lokal i Oskarström. Men bara en av dem, en 50-årig man, 
häktades i dag av Halmstad tingsrätt. Den andra mannen släpptes 
fri, rapporterar lokala medier. Ytterligare två personer har gripits 
i veckan, varav en av dem fortfarande sitter anhållen i väntan på 
häktningsförhandlingar. Polisen tror att det finns kopplingar mellan 
fallen. 50-åringen, som får stanna kvar i häktet, misstänks även för 
ett narkotikabrott på annan ort. (TT)

i dag. Ungdomar får inte lägenhe-
ter och det byggs inte. Det är inte så 
komplicerat, säger han.

Volontären Thomas Behre till-
lägger:

– Man ska också komma ihåg att 
det krävs en del av en människa för 
att få försörjningsstöd. Många får 
inte det socialbidrag de har rätt till 
för att de inte har kraft.

FRANCISKUSHJÄLPEN HAR  inga 
fasta samarbeten med andra hjälp-
organisationer eller socialtjänsten. 
Valet är medvetet eftersom man 
tycker att kommunen svänger för 
mycket mellan vilka grupper som 
är populära att stödja för stunden 
– och att barns utsatthet inte foku-
seras tillräckligt.

– Just nu är det mode i att ta hand 
om de romska människorna. Vi vill 
inte vända ryggen till, men vi för-
söker se åt andra håll också, säger 
Thomas Behre.

ORGANISATIONEN JOBBAR  även 
mycket med prostituerade och mot 
trafficking.

– Det florerar mer på gatan än vad 
det någonsin har gjort. Vi försöker 
att skapa kontakter och behålla 
dem. Även om kvinnorna tar ett 
steg ut är det lätt att komma till-
baka in, säger Lisbeth Nydén.

JOAKIM MAGNÅ
031-62 40 00 joakim.magna@gp.se

Bilder: JONAS LINDSTEDT

ger stöd till exempelvis ensamstående mammor och pappor, barn, hemlösa, EU-migranter och flyktingar. 

i hemlöshet är låg”

VÄLGÖRENHET. Dick Fäldt driver Franciskushjälpen tillsammans med bland 
annat Seit Kabashi.

Man tömdes på sju liter urin
S J U K V Å R D :  En man som sökte vård på ett sjukhus i Katrineholm 
visade sig ha hela sju liter urin i urinblåsan. Nu kritiseras sjukhuset 
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att hans tillstånd inte 
upptäcktes tidigare, skriver Katrineholms-Kuriren. Mannen hade 
först besökt sjukhuset i juli i fjol och var då bland annat förvirrad 
och trött. Flera undersökningar gjordes, men ingen klar diagnos 
ställdes. Två dagar senare kom han tillbaka. Han tömdes då på sju 
liter urin och blev inlagd på grund av vätskebalansrubbning. (TT)

Henri passerade 
obemärkt över stan
V Ä D E R :  Ovädret Henri passerade Göteborg nästan obemärkt men 
slog till med större kraft norrut. Men tro inte att det är över för 
Västsverige. Det kan bli kulingvarning utmed Hallandskusten i dag. 
För göteborgarna blev Bermudastormen Henri ingen dramatisk  
bekantskap. Natten till torsdagen blåste det och regnade i staden 
men inte alls på nivåer som förutspåtts tidigare. I Bohuslän drab-
bades Strömstad och Tanum av kraftigt regn som orsakade över-
svämningar i upp till 50 fastigheter. Flera gator låg också under 
vatten. Men Henri har inte lämnat Västsverige. Natten till i dag 
tilltog blåsten i Göteborg med friska vindar och efterföljande 
regnskurar. Under fredagen väntas moln och enstaka skurar i Göte-
borgsområdet. Molntäcket spricker upp efter hand och ger solen en 
chans att titta fram.

Barbröstad protest i Malmö
D E M O N S T R A T I O N :  Kampanjen ”Free the nipple” har kommit till Sve-
rige. Nu anordnas en demonstration i Malmö där deltagarna kastar 
av sig kläderna på överkroppen för att protestera mot att kvinno-
bröst objektifieras, skriver flera medier.

– Vi ska gå topless från Gustav Adolfs torg till Möllevångstorget. 
Vi är emot att kvinnobröst och bröstvårtor sexualiseras så mycket 
som de gör i förhållande till mäns, säger Amanda Pommer, en av 
initiativtagarna till manifestationen, till sydsvenskan.se. (TT)

Ännu en häktad för dödsskjutningarna
B R O T T :  En 20-årig yngling blev i går 
fjärde person att häktas misstänkt för 
inblandning i de uppmärksammade 
dödsskjutningarna på Vår Krog & Bar 
i Biskopsgården. Han sitter dessutom 
redan frihetsberövad i två andra, rela-
terade våldsärenden. Den 18 mars 
sköts två unga män ihjäl utanför och 
inne på restaurangen vid Vårväderstorget. Ytterligare åtta perso-
ner skadade. Skottlossningen har förmodats vara en del i konflik-
ten mellan kriminella gäng i Norra respektive Södra Biskopsgården. 
Tre unga män (födda 1987, 1995 och 1996) greps för grovt vapen-
brott i anslutning till dubbelmordet. Sedan dess har de också delgi-
vits misstanke om mord och medhjälp till mord.

Ärkebiskopen döper prins Nicolas
K U N G L I G T :  Det blir ärkebiskop Antje Jackelén som förrättar dopet 
av prins Nicolas i Drottningholms slottskyrka den 11 oktober, med-
delar hovet. Ärkebiskopen assisteras av överhovpredikant biskop 
emeritus Lars-Göran Lönnermark och hovpredikant Michael Bjerk-
hagen. Efter dopceremonin blir det mottagning för inbjudna gäster 
och därefter en privat lunch med den närmaste familjen och  
representanter för det officiella Sverige som inbjudna. Prins Nico-
las, som föddes den 15 juni, kommer att döpas i samma klänning 
som Estelle och Leonore döptes i. (TT)
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”Spontana utrop”              
från våra volontärer 
på facebook: 

Anja Johansson
till
Svenska Franciskushjälpen
den 19 september

God kväll! Dagens soppkök gick 
som vanligt utmärkt. Vi var 11 
personer, både nybörjare och 
sega veteraner, och 
förberedelserna gick således på 
ett huj. Vid Brunnsparken kom 
fler besökare än förra gången, 
och denna gång dök även 
många EU-migranter upp, men 
vi är ännu inte riktigt uppe i 
maxkapacitet. Snart så! Då vi 
var ett sådant stort gäng 
knatade några iväg till Centralen 
för att se, om vår hjälp och 
mackor behövdes där, men där 
fanns knappt en flykting! Mellan 
19-20 verkar inte finnas mycket 
press på de frivilliga som är 
stationerade där. 
Soppan uppskattades väldigt 
mycket, och även de kläder som 
vi fick med oss - det börjar 
verkligen bli kallt på kvällarna, 
särskilt för de som sover ute! Vi 
ses nästa vecka!
        (”saxat” från Facebook”)

Att vara professionell är att våga gå nära

Relationer bygger på ansvar och kontinutet
en beskrivning av Franciskushjälpens 
uppsökande fältarbete
”Varje människa, vem hon än är och vad hon än 
har gjort, är värd vördnad och respekt. Vördnad 
för det mänskliga livet är inte bara en urkristen 
grundattityd utan också det som hela vår 
civilisation vilar på.” 

-”Hur ett samhälle behandlar de svagaste är 
alltid en mätare på vilken grad av civilisation det 
har uppnått.”

Från hedabrev till församlingarna 
av biskop Anders Arborelius.

Med denna artikel vill vi ge en fördjupad för-
ståelse av det uppsökande fältarbetet vid 
Franciskushjälpen och i Göteborg. Det är ett 
arbete som har utvecklats tillsammans med de 
utsatta människor vi möter. Grunden i arbetet i 
Franciskushjälpen utgörs av en relationsmodell. 
Att arbeta professionellt blir liktydigt med att 
våga gå nära, en självklarhet i alla mellan män-
skliga relationer. Eftersom varje individ äger sin 
egen lösning måste vi försöka förstå,  stödja och 
tro på varje individs egna resurser. En hemlös 
kvinna, som intervjuas i en undersökning, ut-
trycker detta:

”Men…jag vet också lika väl som du vet här när 
vi pratar, att det spelar ingen roll hur många 
intervjuer och samtal och frågor de kommer att 
ställa till personer som är i min situation, för att 
det, det är liksom …vi har ingen makt, och det vi 
säger, det är liksom in och ut. Från ena örat in 
och ut från det andra. /…/ Vi är ju totalt maktlösa. 
Vi har ju inget att säga. Det är ju bara illusioner 
om man skulle tänka, tro att de kommer lyssna på 
det jag säger här nu, och ta det på allvar. För jag 
vet hur de tänker: ”ja, men det…liksom, hon är ju 
en tjej som…som det gått snett för, och va fan, hon 
är det och det, hon vet inte vad hon snackar om” . 
(Sahlin 2000 omslag till Hemlösheten i Göteborg 
”Expertutlåtande av stadens uteliggare.” sid. 1)

En mycket viktig perspektivförändring i arbetet 
med hemlösa behövs. Det handlar om att våga 
möta dem där de är och försöka förstå det de 
förstår, vilket är en förutsättning för att börja ett 
hållbart förändringsarbete. Den första nationella 
konferensen om uppsökande arbete i Sverige ägde 
rum i Uppsala 13-14 september 2004. I tidskriften 
Socionomen sammanfattar Maria Korpskog i 
rubriken till en artikel om konferensen och det 
uppsökande fältarbetet med hemlösa som lever i 
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Fältarbetare vid 
Franciskushjälpen 
i Göteborg.
Författaren besk-
river Franciskus-
hjälpens arbete och 
vi får genom dag-
boksanteckningar 
följa mötet mellan 
fältarbetare och 
människor som 
lever i hemlöshet 
och utanförskap. 
Dagboksanteck-
ningarna här är 
förkortade.
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Med denna folder vill vi ge en fördjupad förståelse av det uppsökande  
fältarbetet vid Franciskushjälpen och i Göteborg. Det är ett arbete som 
har utvecklats tillsammans med de utsatta människor vi möter. Grunden 
i arbetet i Franciskushjälpen utgörs av en relationsmodell. Att arbeta 
professionellt blir liktydigt med att våga gå nära, en självklarhet i alla 
mellanmänskliga relationer. (maila och beställ och få det hemskickat)

https://www.facebook.com/anja.johansson.35?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153344444019335/
https://www.facebook.com/anja.johansson.35?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/313237044334/permalink/10153344444019335/


I ett främmande land, när du 
lämnat all trygghet bakom 
dig behöver du någon att lita 
till. Någon som förstår. 

Bli Fadder:

Att	ha	en	förtroendefull	
kontakt	med	någon	från	ditt	
ankomstland,	som	kan	ditt	
språk,	som	hjälper	dig	att	
förklara	hur	vårt	samhälle	
fungerar.		

Som	tar	dig	med	sig	till	din	
församling.	Som	är	någon	att	
prata	med	då	oron	är	som	
störst.	

Som	fadder	kan	du	få	vänner	
för	livet	och	”ge	liv	tillbaka”	
till	någon	som	lämnat	allt.	

Flyktingtrycket bara ökar och ökar
Flyktingströmmen mot Sverige bara ökar och all hjälp behövs i form 
av sovplatser, fadderskap, godmanskap, mat, volontärer, biltransport, 
kläder, sjukvård, mm. Vi hoppas att kunna hjälpa till och vägleda och 
utbilda. Tag gärna kontakt med oss om du vill ha information eller 
kanske din församling vill ha utbildning/föredrag om vad man kan 
göra för ett bättre mottagande och lindra den akuta nöden.


Franciskushjälpen medarrangör i FN:s manifestation
Den 17 oktober var det Hemlösas Natt. I år uppmärk-
sammade vi den genom en manifestation utanför 
Storan på Avenyn. 17 oktober är av FN utropat som 
en dag att påminna om målet att utrota fattigdomen i 
världen. Vi som arrangerar Hemlösas Natt ser detta 
som ett led i kampen mot fattigdomen i världen. Vi vill 

påminna om att detta är allas vårt ansvar, som 
enskilda människor, stat och kommun. Vår vision är 
att vårt land skall vara en bra plats för alla att leva, 
bo och verka i. Vi vet att så är inte verkligheten nu. 
Vi behöver varandra för att nå dit. Arrangörer i år:
Franciskushjälpen, Räddningsmissionen och GBG.

Volontärt mottagningscenter på 
centralstationen i Göteborg



Bä're	lokaler	
Vi	söker	lokal	för	akut	överna1ning	för	
utsa1a	familjer	och	barn.	

Förstärker	Kontakten	med	Rom	
Vi	tar	upp	kontakten	med	Rom	och	
Monsignor	Karel	Kasteel,	som	2006	var	
generalsekreterare	i	Rådet	för	Diakonalt	
Arbete,	Cor	Unum	och	med	Ärkebiskop	
Giovanni	Tonucci,	(NunLe	i	Sverige	2006),	

Fram=dsgrupp	
Arbetet	med	hemlösa	barn	och	
familjer	samt	arbetet	med	trafficking	
är	något	som	gör	a1	FramLds-
gruppen	återuppstår	för	a1	vägleda	
arbetet	med	dessa	vikLga	frågor	
framöver.	Dessutom	är	det	nya	
flykLngläget	något	som	gruppen	
måste	se	och	arbeta	med.	Vi	vill	
trimma	kompassen	för	framLden.	

En	volontär	återträff		
Till	sommaren	skall	vi	ha	en	
volontärträff	med	både	nya	och	
gamla	volontärer.	

En	ordentlig	hemsida	
Våra	sociala	medier	såsom	hemsidan	
skall	få	en	bra	och	användbar	
konstrukLon.	

Intensivare	Fältarbete	
Uppsökande	arbetet	ute	på	fältet	
måste	intensifieras	och	utvecklas.	
Särskilt	bland	de	grupper	vi	behöver	
prioritera.	

	Barn	och	hemlöshet		
Barn	är	en	av	de	grupper	som	måste	
prioriteras	och	där	kunskapen	är	låg.	
”Syns	man	inte	så	finns	man	inte”	
våra	myndigheter	vill	inte	ta	Lll	sig	a1	

barn	och	yngre	ungdomar	kan	vara	
hemlösa.	

Föredrag	och	stöd	ute	i	landet	
Vi	vill	gärna	stödja	församlingar	som	
vill	starta	diakonalt	arbete	genom	
föredrag	som	kan	inspirera	och	ge	
hjälp	Lll	utbildning	av	volontärer	
mm.	

Varje	barn	är	en	ska'	
Vi	vill	a1	vårt	arbete	skall	värna	om	
livets	okränkbarhet	och	stora	värde		
i	alla	dess	skeden,	samt	stödja	
föräldrar	i	situaLoner	där	de1a	inte		
kan	hanteras.	

Faddrar	
Vi	vill	utveckla	e1	fadderskap	för	
utsa1a	barn	och	familjer	för	stöd	och	
bön	i	särskild	utsa1het.	

VI STARTAR FLERA AKTIVITETER UNDER 10 ÅRS JUBILEET 

ordföranden har ordet 
Jag	ser,	som	alla	andra,	a1	frivilliga	kraZer	i	organisaLoner	som	inte	har	synts	förut,	och	
organisaLoner	som	inte	har	funnits	förut,	gör	e1	jä1ejobb	i	a1	underlä1a	för	de	
flykLngar	som	kommer	Lll	vårt	land	just	nu.	De	har	som	sagt	gjort	en	mycket	stor	insats	
akut,	men	jag	tror	a1	deras	uthållighet	är	begränsad.	Man	kan	inte	säga	annat	än	a1	
myndigheterna	också	har	gjort	vad	de	kan,	men	kanske	är	det	så,	a1	det	nu	fakLskt	är	
våra	myndigheter	som	behöver	stöd.	Jag	vet	inte	vad	vår	Katolska	Kyrka	har	för	resurser	i	
Sverige,	men	jämfört	med	de	privata	iniLaLv	som	blommat	upp	på	olika	håll	i	landet	är	vi	

ändå	ganska	stora	och	vi	har	en	stabil	organisaLon.	Kanske	har	vi	t.ex.	lokaler	som	är	bä1re	än	tältläger,	som	vi	
kan	erbjuda	MigraLonsverket	a1	använda	när	det	behövs,	och	vi	är	ju	ganska	många	i	kyrkorna	på	söndagen.	
Några	av	oss	kanske	kan	bemanna	de	lokalerna.	Jag	ber	för	a1	vår	Påves	uppmaningar	i	denna	fråga	på	något	
sä1	skall	bära	frukt	i	prakLsk	hjälp	Lll	våra	medmänniskor,	direkt	eller	via	våra	myndigheter.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Thomas Behre, ordförande

Så här når du oss: 
Kontaktpersoner: 
Ordförande: 
Thomas Behre 
Mobil 0738-71 03 72 

Volontäransvariga: 
mobil 0736-36 43 94 

E-post: 

info@franciskushjalpen.se

Hemsida: 
www.franciskushjalpen.se

Gåvor: 
Plusgiro: 45 12 38-0 
Bankgiro: 5118-5734 

SVENSKA  
FRANCISKUSHJÄLPEN 
Vegagatan	29	B	
413	11	Göteborg	

Tel. 0738-71 03 72 

mailto:info@franciskushjalpen.s
http://www.franciskushjalpen.se
mailto:info@franciskushjalpen.s
http://www.franciskushjalpen.se

