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Vi vill se 
och hjälpa dem 

som ingen 
annan ser!

En av våra ”matleverantörer” i Kinna: 
”Jag vet själv hur det är att inte ha mat på 
bordet och att inte kunna äta sig mätt.”

Vår Påve 
Franciskus säger: 
”You pray for the 
hungry. Then you 
feed them.  
This is how prayer 
works.” 
Hemlösheten ökar – 
men vem bryr sig?
Allt fler människor lever i dag i 
hemlöshet i Göteborg. Och det 
handlar i mycket stor 
utsträckning om människor 
vars enda problem är att de är 
fattiga, bland dem finns många 
barnfamiljer. Flera larm-
rapporter tyder på att det 
kommer att bli mycket värre. 
Kanske dags för alla politiker 
att sluta blunda och agera? 
Skriver Sarah Britz, på 
tidningen Faktum.

Sverige har idag ingen 
nationell samordnare för 
hemlöshetsfrågor. Han slutade 
förra året. 
De nationella hemlöshets-
siffrorna är fem år gamla, då 
var det 34 000 hemlösa vilket 
är i underkant och en ny 
mätning kommer inte att 
genomföras förrän 2017.
Våra volontärer arbetar på att 
möta dessa människor som 
ingen annan ser.
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Som ung och ensamstående mamma var det inte alltid 
lätt att få ekonomin att gå i hop. Tak över huvudet och 
mat på bordet var inte alltid en självklarhet.
Nu när allt fungerar vill jag gärna ”ge tillbaka” och hjälpa andra 
fattiga ensamstående eller familjer som inte kan se det som en 
självklarhet att alltid ha mat på bordet och kunna äta sig mätta. 
Även organisationer som Franciskushjälpen får nytta av detta till 
sina soppkök. Jag har byggt upp ett nätverk av matleverantörer 
som gärna skänker mat med t ex kort datum som genast delas ut 
eller fryses och används till soppkök om kvällarna på stan.



Några tidningsklipp från åren som gått
Hur gick det sedan…
Ja, vad hände sedan, är något som Franciskus-
hjälpen faktiskt kan vara ganska duktiga att svara 
på. De flesta vi träffat och hjälpt under åren har vi 
haft långa relationer med och har haft glädjen att 
möta vid flertalet tillfällen under åren som gått. 
Relationen har funnits kvar och har ibland varit 
mycket stark. 

1-2)  De ”första” romerna från Meros Camping
Från Meros Camping till riktig lägenhet är en rubrik som 
har stämt med verkligheten. Dessutom fick barnen börja 
i en svensk skola, i en av de finare stadsdelarna i 
Göteborg, Askim. Franciskushjälpen fick söka efter 
lärarvolontärer som följde barnens första tid i skolan.  

De familjer vi följde och stöttade fick lägenheter av 
socialtjänsten och har etablerat sig bra i Göteborg. En av 
pojkarna är volontär genom att hålla föredrag om romers 
situation i Europa, samt för romer om hur svenska 
samhället fungerar. 

Två har själva blivit anställda som Fältarbetare 
Deras språkkunskaper och kulturella erfarenhet har haft 
stor betydelse för det fortsatta arbetet bland EU-
migranter. För övrigt går barnen i skola och de flesta 
föräldrar har fått arbete, heltid eller deltid. Barnen som 
har gått i skolan är idag ungdomar med ambitioner att gå 
vidare till högre utbildningar och komma in på 
arbetsmark-naden som vuxna och välutbildade. 
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3) En av de mer dramatiska händelserna
En misshandlad människohandlad ung nybliven mamma 
som vi under några år fick gömma på 8-9 olika ställen runt 
om i Sverige. Det har nog varit ett av de mentalt svåraste 
projekten Franciskushjälpen har engagerat sig i.  
Idag mår mamman bra och är tre barns mor. Hon är också 
den förmodligen enda ”flykting” från ett annat EU-land 
som har fått permanent uppehållstillstånd. dessutom är 
hela familjen idag svenska medborgare. Barnen går i 
skola och är små charmtroll. Den 8 åriga mellanpojken  
vill bli fotbollsstjärna och polis när han blir stor. 

En stor människohandelshärva  
Var kan man känna trygghet när allt annat går sönder.  
Jo, hos Franciskushjälpen. ”Att vara ett trygghetens lilla 
fundament”, att våga stå kvar är nog en av de egenskaper 
som vi satt främst. För några år sedan var det en stor 
härva av prostitution och människohandel i Göteborg. 
Många av dessa flickor kände och hjälpte vi med skydd 
och en trygg plats för reträtt. Polisen hade också tillfälle 
att möta och prata med dessa flickor i en trygg miljö, där 
flickorna kunde känna sig ”hemma”. Här var vårt Kapell en 
viktig plats för bön och stillhet. Flera av flickorna födde 
barn och bodde då hos Franciskushjälpen med några av 
dessa har vi kontakt ännu i dag fast de inte bor i Sverige. 

4) Vikten av ett eget hem
Vikten av ett eget hem samt någon att lita på. Ja, 
verkligen lita på. Där relationen är något som finns kvar 
när allt annat brister, är en stor gåva. Den gåvan var 
Franciskushjälpen för mig. 

Under tre långa år som hemlös fick jag stöd av 
Franciskushjälpen. Nu har jag hem och ekonomisk 
försörjning. Det har varit svår och lång resa för att få en 
stabil familj. 

5) Vi vill se dem som ingen annan ser
Dem som blev över, som inte var ”lönsamma” att hjälpa, 
utan där behovet fanns men ingen brydde sig! 
Det var en av de stora anledningarna till att Franciskus-
hjälpen blev till.  
Vi lade märke till att olika hjälporganisationer ofta ändrade 
sin inriktning på hjälparbetet och förstod snart att det 
berodde på vad som var ”lönsamt”, ja vad som var 
kommunens inriktning för stunden och det var till detta 
man kunde söka pengar och bidrag. 
Man övergav alltså påbörjade projekt med stora 
hjälpbehov samt ville inte se delar av verkligheten då de 
inte var ekonomiskt ”lönsamma”, de var utan ekonomiskt 
stöd hos kommunen. Vi har istället kunnat hjälpa och se 
dem som ingen annan har sett eller bryr sig om. Det är en 
viktig del av vår målsättning! 
Vi vill också förmedla det tack som en av våra volontärer 
fick av en kommunrepresentant om det ”pionjärarbete” 
som vi gjorde med de första EU-migranterna på Meros-
Camping. Av dessa familjer har flera idag både bostad 
och arbete och barnen går i skola. 

Våra	volontärer	arbetar	för	att	möta	människors	behov,	
inte	blunda,	utan	hela	tiden	ha	som	målsättning	att	se	
och	hjälpa	dem	som	ingen	annan	ser.		



Restaurang Storseglet hjälper oss 
med färdig mat som vi hämtar i stora 
kantiner och sedan delar ut. 

OKAY stöttar med kontorsmaterial 
och det vi använder för att kunna 
göra PlusGiroblanketter. 

INEKO hjälper oss att ibland trycka  
våra nyhetsblad och hjälpte oss  
trycka vårt jubileumshäfte. 

Hos ICA hämtar vi bröd. Brödet delas 
ut. I soppköket görs det smörgåsar 
med pålägg från ICA.  

TH Pettersson hjälper vår fältbil 
med däck och batterier. 

Det känns skönt att få 
kunna hjälpa till.

Vi har i varje årsredovisning, reviderad av revisor, presenterat hur 
mycket volontärs arbete och insamlade pengar Franciskushjälpen 
förfogat över. Dessutom har vi värderat det volontärs arbetet, då allt 
arbete gjöts volontärs. Detta för att också kunna värdera deras 
arbetsinsatser.


Tack till företag och privata som stöttar med resurser.

Johan Olson på ICA Hindås 
ringer så fort det finns mat 
att hämta. Jag känner 
trygghet med att varorna 
hanteras på ett korrekt och 
bra sätt. Jag känner en 
glädje och stolthet att varor 
som förut slängdes nu kan 
användas för att mätta 
människor i utsatta 
situationer.

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 

Samordning och logistik för att samla mat & bröd
En av våra volontärer 
arbetar flera dagar i 
veckan med att samla in 
mat och bröd för att 
sedan dela ut till fattiga 
familjer. Han ser också 
till att det alltid finns mat 
och andra tillbehör till 
soppköket. Dessutom 
får han vår fältarbetsbil 
att fortfarande, hjälpligt, 
fungera efter 10 års slit.
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