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2014 års Människorättsstipendium delas ut på 
Regionfullmäktiges sammanträde. Kommittén för 
rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen

utlyser årligen ett stipendium för att belöna arbete med 
mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Årets 
nomineringar var så bra att politikerna i kommittén 
delade upp stipendiet på tre mottagare: 
Integrationsforum mot rasism i Trollhättan, Nätverket 
Ingen människa är illegal i Göteborg samt Svenska 

Franciskushjälpen i Göteborg. Stipendiet delades ut 
på regionfullmäktiges sammanträde i Vänersborg 
den 13 maj. Rättighetskommitténs kansli passade 
på att prata med stipendiaterna för att få deras 
perspektiv på stipendiet.

”Jag är imponerad av att regionen vill se det som 
samhället inte riktigt vill kännas vid, det som inte 
syns”. säger Thomas Behre som är ordförande för 
Franciskushjälpen.

	 	 	    

MANNISKORÄTTSSTIPENDIUM TILL FÖRENINGAR SOM 
VISAR VAR DE MÄNSKLIGA  RÄTTIGHETERNA BRISTER

Vi närmar oss 10 år… 
…och vill uppmärksamma och tacka alla frivilliga krafter, 
gåvogivare och volontärer. 

Vi vill också vara tydliga med att det är kyrkan och dess 
ämbetes välsignelser som bär 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 Barmhärtig-
hetens Jubelår! Det kan knappast bli bättre! 

Året som gått…

Thomas Behre, ordförande 
 Svenska Franciskushjälpen 
Org nr 802431-3895
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Våra volontärer tycker:
”Små lappar” om vårt härliga 
och givande volontärarbete. 

ÖGON 
”Öppnat	  upp	  mina	  ögon	  genom	  
Franciskushjälpen.	  Att	  se	  
människor	  som	  lever	  i	  misär	  och	  
som	  myndigheter	  inte	  når.	  De	  
samlas	  vid	  soppköket	  både	  sjuka	  
och	  fattiga,	  missbrukare,	  ledsna	  
och	  glada,	  behövande	  och	  
volontärer.”	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  Volontär	  

STAKET OCH BARRIÄR 
”Att	  leva	  utan	  att	  skydda	  sig.	  
Man	  klarar	  sig	  bättre	  om	  man	  
inte	  håller	  otrevliga	  saker	  ifrån	  
sig,	  utan	  vågar	  se	  dem.	  Inte	  
håller	  människor	  ifrån	  sig	  för	  att	  
de	  har	  det	  svårt.	  Våga	  vara	  
nära.”	  
	   	   	  	  	  	  	  	  Volontär	  

LYSSNA 
”När	  jag	  står	  i	  soppköket	  ser	  	  
alla	  så	  anonyma	  ut	  i	  början,	  	  
men	  när	  jag	  börjar	  lyssna,	  	  
så	  har	  alla	  en	  historia,	  var	  	  
och	  en	  är	  unik	  och	  alla	  är	  	  
vi	  människor.”	  
	   	   	  	  	  	  	  	  Volontär	  

Vad förknippar vi med volontärarbetet
Förutom utbildning för volontärer har 
Franciskushjälpen volontärträffar ett 
par gånger per termin då vi träffas i 
våra lokaler för att informera om 
dagsläget och diskutera och ställa 
frågor om våra upplevelser i volontär-
arbetet. Sista timman under en 
sådan träff fick var och en ett ord 

som de skulle förknippa med något 
som berörde dem i volontärarbetet. 
Resultatet blev en större tavla med 
massor av små lappar med fina 
personliga upplevelser av volon-
tärernas hjälparbete. Du kan ni 

läsa, några här bredvid i det grå 
fältet, några till vänster på sidan tre.

I det nätverk som under lång tid 
arbetats upp kunde Mariana och 
Franciskushjälpen bistå svårt utsatta 
rumäner i Skaraborg. De blev 
beskjutna med luftgevär i sina bilar 
av ett gäng ungdomar. En äldre 
kvinna blev illa skadad, polis och 
ambulans tillkallades. De två barn 
som fanns i bilen klarade sig fysiskt 

men deras psykiska hälsa tog skada 
på grund av den traumatiska upp-
levelsen. Efter detta har Mariana och 
Franciskushjälpen bistått familjen 
med råd och stöd samt myndighets-
kontakter. Familjen är mycket orolig 
framförallt för sina barns väl. Mariana 
är kontaktman för familjen idag.

              Vår volontär Mariana hjälper romer 
i Skara med råd, vägledning och som tolk

Mariana tolkade och  
gav vägledning.

Kulan tog i pannan och 
kraften kastade omkull 
kvinnan.

Året som gått…
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Gud är kärleken 
Det är snart 10 år sedan vi fick tillfälle att träffa 
Påve Benedikt XVI.

”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” 

Påven Benedikt XVI:s 
första encyklika  

      Våra förbönskort - Franciskus- och Franciskushjälpens bön.

Året som gått…

VARANNAN SVENSK ARBETAR IDEELLT 
Allas veckotidning har skrivit om 
svenskars stora intresse för ideellt 
arbete inom olika organisationer 
och föreningar. 
”Osjälviskt arbete, där andra 
människors tacksamhet är den 
största lönen, lockar kvinnor 

och män i alla åldrar”

skriver veckotidningen Allas.

Det är en av Franciskus-hjälpens 
volontärer som tidningen har gjort 

reportage runt. Ända sedan 
tonåren har Sarah känt ett behov 
av att hjälpa andra.

Första gången hos Franciskus-
hjälpen lyssnade Sarah på en 
föreläsning om hjälparbete

”Jag kunde inget om hemlöshet 
eller om flyktingfrågor innan och 
har lärt mig mycket. Att vara med i 
soppköket ger mig perspektiv på 
livet.”
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”Ty i kommunionen förenas jag - 
liksom alla andra kommunikanter - 
med Herren: ”efter som brödet är 
ett enda är vi - fast många - en 
enda kropp, för alla får vi en del av 
ett och samma bröd”, säger den 
helige Paulus (1 Kor 10:17). 
Föreningen med Kristus är sam-
tidigt en förening med alla andra, 
åt vilka han ger sig själv, jag kan 
bara tillhöra honom i gemen-
skapen med alla dem som har 
blivit hans egna, eller som skall bli 
det. Kommunionen drar mig ut ur 
mig själv till honom och därmed 
på samma gång till enheten med 
alla kristna. Vi blir ”en enda kropp” 

en i varandra sammansmält 
existens. Kärleken till Gud och 
kärleken till vår nästa är nu 
verkligen förenade. -skriver Påve 
Benedikt XVI. 

När du hjälper din nästa hjälper du 
faktiskt både honom och dig själv, 
i Jesus Kristus.

Som ni förstår har Påve Benedikt 
betytt mycket när vi startade och 
planerade Franciskushjälpen för 
snart 10 år sedan. Franciskus-
hjälpen vill uppmärksamma 
Påvens betydelse för oss och den 
kontinuitet som faktiskt varit i vår 
egen tid, från helige Johannes 
Paulus till Papa Franciskus.

”Kärleken till Gud och kärleken till vår nästa är nu verkligen förenade” 
skriver Påve Benedikt i avsnittet som heter, Jesus Kristus  - Guds 
inkarnerade kärlek.

PÅVEN INSPIRERAR…

BORT FRÅN PROSTITUTION 
OCH MÄNNISKOHANDEL… 
I januari ringde en kvinna som födde 
tvillingar i vår vård 2011 efter att ha 
brutit med sitt yrke som prostituerad, 
och som vi tror också varit utsatt för 
människohandel. Efter många om 
och men, och några månader, 
lyckades det med att ordna en säker 
hemresa för dem alla tre, men 
hemma i det östeuropeiska landet 
saknas både pengar och en stabil 
familj/släkt. Hon har klarat sig själv 
sedan hon flyttade hem, men nu 
behövde hon förtvivlat hjälp med en 
läkarräkning. En av flickorna 
behövde opereras.


Den dåvarande Apostoliske nuntien, 
Ärkebiskop Giovanni Tonucci och 
Monsignor Karel Kasteel, general-
sekreterare i påvliga rådet för diakonalt 
arbete i Rom, Cor Unum besökte oss vid 
uppstarten av Franciskushjälpen för att 
hjälpa och stödja oss. De var dessutom 
med oss och fältarbetade en kväll och 
natt på Göteborgs gator. Även biskop 
Anders har fältarbetat med oss ute bland 
hemlösa i skog och mark. Biskopen och 
Roms engagemang och välsignelser har 
gett oss både styrka och mod att stå upp 
för de mest utsatta. Efter fältarbetet sa 
Ärkebiskop Tonucci i sin predikan: 


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 för-
hållanden 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.

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. 

Tack alla på Franciskus-
hjälpen, både volontärer 
och bidragsgivare! 

”TACKA ALLA SOM 
ENGAGERAR SIG… 
Vi träffade kommunalrådet som 
ansvarar för sociala frågor i Göteborg 
vid ett föredrag om trafficking. Han 
hälsade till alla i franciskushjälpen 
som hjälpte de första EU- 
migranterna och deras barn i boende 
och skolgång med extra stöd.


DE MEST UTSATTA I FOKUS 
För att hela tiden känna tryggheten 
att vi gör rätt och att vi fokuserar 
på de mest utsatta har vi konti-
nuerliga samtal med bland annat 
vår biskop Anders.

Goda nyheter!Året som gått…
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”Sara Nilsson är 38 år och har sedan 
högstadiet känt behov att hjälpa dem 
som är mindre gynnade än hon själv är. 
Varannan lördag delar hon ut soppa i 
Brunnsparken för Franciskushjälpen i 
Göteborg.” -skiver GP i en artikel den   

26 januari i år. Volontärarbetet är inte 
bara viktigt för den utsatte, Vi får också 
förståelsen -att hjälpa en medmänniska 
ger ”ännu mer tillbaka” till givaren. Det 
vittnar ofta våra volontärer om. ”Det är 
lycka att göra något för den andre”.


Tack alla, både volontärer 
och bidragsgivare! 

FRÅN GÖTEBORG TILL 
SYDAMERIKA… 
Vi blev i dagarna kontaktade av en 
person med ett kraftigt socialt 
handikapp (autism), som efter 9 år  
som hemlös med sin 70 åriga far, 
bodde hos oss en period för fyra år 
sedan. Före och efter det fungerade 
vi som boendestöd i andra 
boendeformer. Han har sedan gett 
sig ut i världen på egen hand, och rör 
sig för tillfället fram och tillbaka 
mellan Colombia och Argentina.

Nu behövde han hjälp med att få 
fram ett dokument ur svenska 
myndighetsregister, som han skulle 
använda för att söka arbete i 
Panama, och Franciskushjälpens 
volontärer var dem han hade att 
vända sig till, i avsaknad av (annan) 
släkt och familj. ”Vanliga” vänner 
ligger i mannens handikapp att man 
normalt sett inte har.


Goda nyheter!
              ”att vara med i soppköket ger en 
tankeställare och ett perspektiv på livet”

Mat hämtas också av behövande i vår lokal både 
onsdagar och fredagar, behovet av mat är stort.

VÅRA VOLONTÄRER FIXAR 
MED VÅR HEMSIDA 

Våra volontärer vill förnya och 
uppdatera vår hemsida. Två duktiga 
volontärer tog på sig ansvaret. Med 
stor entusiasm håller de på att göra 
den mer professionell. Sidan är nu 
under uppbyggnad. Det är 
spännande med all kunskap som 
finns inom volontärgänget. 


Kontakten och samtalen 
med våra gäster är viktigt 
för oss alla.

 
 
 

OBS!OBS!
Detta är vår nya hemsidaDetta är vår nya hemsida

som är under uppbyggnad.som är under uppbyggnad.
 

_______________________
 
 

Svenska Franciskushjälpen

Vegagatan 29 B

413 11 Göteborg
 

Jourtelefon: 0733-18 48 06
 

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

Org. nr: 802431-3895
 

Mail:
info@franciskushjalpen.se

 Bli volontär inom

Aktuellt
 

Inställt soppkök
lördag 15 mars!

 
Volontärträ!
Lördag 6 april

klockan 15:00 - 17:00
Vegagtan 29 B

 
 

Soppkök
Lördagar i Brunnsparken

klockan 19:00
  

 

 
Göteborg är en vacker stad. Här finns stort kulturellt utbud,
flertalet sevärdheter, närhet till havet men framför allt så lever

majoriteten av befolkningen i trygghet och välfärd.

Men det finns en annan sida.
Kartläggningar har visat att Göteborg har flest hemlösa
i förhållande till yta men också att staden är rankad som

Sveriges  sämsta om man är befinner sig i socialt utanförskap.

Detta är fakta.
Trots det visar Göteborgs stad inga större

ambitioner förändra vardagen för dessa människor.
Man väljer sedan årtionden att tolka statistik utifrån
egna definitioner och spenderar åtskilliga miljoner åt

kortsiktiga lösningar.

_______________

Året som gått…
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      Våra praktiska nya lokaler.	  
De nya lokalerna börjar fungera utmärkt 
många kylar och frysar till insamlad mat. 
Köket fungerar bra för tillagning av 

varma soppor inför soppköket. Lokalen 
har blivit både mysig och praktisk för 
volontär-samlingar och föredrag. På 
fredagar kommer spontant utsatta 
kvinnor och hämtar fryst mat. De stannar 
också en stund för lite fika och småprat. 

Vill du ha hela nyhetsbladet 
hemskickat till dig. 
Detta är bara en del av ett nyhetsblad. 
Nyhetsbladen kommer tre till fyra gånger 
per år och är ett bra sätt att följa verk-
samheten. Beställ gärna med talongen 
nedan till dig, en vän eller din församling. 
Du kan också skriva om du vill ha 
gåvoblanketter med PlusGiro. Skriv 
adress och antal ex så skickar vi. 


Ny volontärutbildning i vår. 
Under våren blir det en ny volontär-
utbildning. Under två heldagar får 
aspiranter lyssna och lära av olika 
föredragshållare. Efter utbildningens 
sista dag mottar alla kursintyg och ett 
volontärdiplom.

Exakt tid för denna utbildning kommer 
att medelas före jul.


Föredrag under hösten	  
Vi har deltagit vid ett föredrag i Kristus 
Konungens församling, efter inbjudan av 
Academicum Catholikum, en akademisk 
förening i Göteborg. Vi utgick i från Påven 
Benedikt’s encyklika Gud är kärleken. 
Denna encyklika var inspirationskälla när 
Franciskushjälpen startade och är alltid 
lika spännande att diskutera runt.

Dessutom kommer vi att vara i Jönköping 
den andra advent för att berätta om 
Franciskushjälpens arbete och historia 
som snart har 10 års jubileum. Detta ser 
vi fram emot.


Ett stort tack till alla	  
I pausen under ett föredrag om 
människohandel träffade vi Dario Espiga, 
ansvarig för sociala frågor i 
kommunstyrelsen. Vi diskuterade  

romer och vårt engagemang gentemot de 
”första”väl etablerade familjerna i 
Göteborg. Under samtalet ville Dario 
Espiga lyfta fram och tacka för det 
pionjärarbete som Franciskushjälpen 
gjorde ”Det var jätteviktigt för stadens 
fortsatta arbete med dessa utsatta 
grupper.”	  

Kansli och kommittén för rättighetsfrågors 
presidium gör tillsammans en bedömning av 
nomineringarna. I år har det varit 24 olika 
nomineringar. Av dessa urskilde sig tre som 

fick dela på årets pris. Det är inte möjligt att 
nominera sig själv till människo-rättspriset 

vilket kan ge en fingervisning om uppskatt-

ning från omvärlden.

Kommittén för rättighetsfrågor utlyser varje år ett människorättsstipendium 
för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna ett gott arbete.

VERKTYG 
”Jag	  har	  alltid	  velat	  hjälpa,	  men	  inte	  vetat	  hur	  
jag	  skall	  börja.	  Där	  har	  Franciskushjälpen	  gett	  
mig	  rätt	  verktyg	  att	  använda	  för	  att	  kunna	  
hjälpa	  andra.”	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Volontär	  

Året som gått…
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SVENSKA FRANCISKUSHJÄLPEN

2014-01-01  -  2014-12-31


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Resultat

Intäkter 
Konto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2014-01-01  -  2014-12-31

_______________________________________________________________________________________________________________________


3000 Huvudintäkt GÅVOR		 	 	 	 	 	 	 	               372.306,98

	 3310 Fonder/bidrag	 	 	 	 	 	 	 	 	   35.000,00


Summan av intäkter 407.306,98 

Kostnader 
Konto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2014-01-01  -  2014-12-31

_______________________________________________________________________________________________________________________


4120 bistånd	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

4131soppkök

4132Verksamhet i lokalen	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   47.118,66


5010 Lokalhyra

5020 El hyrd lokal

5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	 	 	 	 	 	 	 	 	 100.832,00

5090 kostnader hyrd lokal		 	 	 	 	 	 	 


5610 Rep. och underhåll personbil

5611 Drivmedel för fordon

5612 Försäkring och skatt för fordon

5613 Hyrd p-plats

5614 Övriga parkeringskostnader   		 	 	 	 	 	 	 	  61.800,41


6100 Kontorsmaterial trycksaker

6110 Förbrukningsinventarier

6120 Volontärutbildning

6140 Nyhetsbladet

6160 Annonser	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 108.282,00


6212 Mobiltelefon

6213 Dator- internettkostnader

6214 Dator/skrivare

6215 Tv-program		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 42.378,49


6250 Porto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 18.321,97


6570 Bankkostnader	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   2.073,00


6610 Övrig information, marknadsföring	 	 	 	 	 	 	 	   9.046,00


6780 Föreningsavgifter, försäkring	 	 	 	 	 	 	 	 	   3.050,00


7030 Möteskostnader volontärer, styrelse 	 	 	 	 	 	 	 	   3.477,00


Summa kostnader             396.377,53 
__________________________________________________________________________________________________________ 
resultat 
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SVENSKA FRANCISKUSHJÄLPEN

2014-01-01  -  2014-12-31


	 	 	 	 	 	 	                  Balansräkning


Tillgångar 
Konto	 	 	 	 	 	 	 	 2014-01-01	     +/-	 	 2014-12-31

_______________________________________________________________________________________________________________________


1910 Kassa / avräkning handkassor	 	 	 	 	 	   3.995,00	   3.995,00

1920 SEB Sparkonto	 	 	 	 	 	   10.335,55	 42.000,00	 52.335,55

1930 SEB företagskonto	 	 	 	 	 	   20.485,07	 73.005,88	 93.490,95

1940 PlusGiro	 	 	 	 	 	 	 114.020,92       -109.417,63    	   4.603,29


Summan av intäkter 144.841,54 9.583,25            154.424,79 

Skulder & eget kapital 
Konto	 	 	 	 	 	 	 	 2014-01-01	     +/-	 	 2014-12-31

_______________________________________________________________________________________________________________________


Resultat		 	 	 	 	 	      	 -81.696,00            +9.583,25           -72.112,75

skulder vid årets början	 	 	 	 	 	 -99.364,00	 +99.364,00	 +99.364,00

Fordringar vid årets slut	 	 	 	 	 	 	 	 +12.988,57	 +12.988,57

Skulder vid årets slut	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   -6.369,00 

__________________________________________________________________________________________________________ 
resultat 181.060,00 121.935.82 33.870,82 
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Revisionsberättelse 
Till årsmötet i Svenska Franciskushjälpen 
Organisationsnummer  802431-3895 
Vi har granskat årsredovisningen för Svenska Franciskushjälpen 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.


Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
vårt uttalande.


Uttalanden 
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 


Jag tillstyrker

att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


Malmö 2013-03-07


Lisbeth Fäldt-Nydén

Revisorsuppleant

Så här når du oss: 
Kontaktpersoner:


Ordförande: 
Thomas Behre

Mobil 0738-71 03 72

Volontäransvariga: 
mobil 0702-81 10 88.


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 
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