Många av dem som söker upp Stadsmissionen är barnfamiljer eller ensamstående föräldrar. De allra flesta lever i en ekonomisk
utsatthet som inte bottnar i missbruksproblematik.
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I år stöttar vi de allra mest utsatta
Sverige har ett av de bästa välfärdssystemen i världen. Men enligt den
senaste fattigdomsrapporten från Göteborgs Stadsmission finns det
fortfarande alltför många som lever i reell och akut ekonomisk fattigdom.
Människor som inte ens har råd att äta sig mätta. Som ett led i sitt
hållbarhetsarbete väljer Hogia i år att donera pengar till Stadsmissionen, för
att ge fler göteborgare bättre förutsättningar och för att bidra till att skapa en
mer socialt hållbar stad.
- De som kommer till Stadsmissionen är hungriga. Förr kom de för att uppleva

gemenskap och värme, nu är det mer akut nödhjälp, så som livsmedel och
hygienprodukter, säger Jennie Elheim, på Göteborgs Stadsmission.
Många av dem är barnfamiljer eller ensamstående föräldrar. De allra flesta
lever i en ekonomisk utsatthet som inte bottnar i missbruksproblematik.

- Vårt sociala skyddsnät räcker inte till för alla behövande. Många går på
socialbidrag alldeles för länge. Då kan man inte planera sin ekonomi. Det är
speciellt inom gruppen barnfamiljer som vi har sett den största ökningen. Mat
och kläder har blivit dyrare men socialbidragen ligger kvar på samma nivå,
säger Jennie Elheim.
Till S:t Johanneskyrkan i Göteborg kommer omkring 200 personer varje dag
för att bli serverade en måltid. Varje morgon vid 6 åker Stadsmissionen runt
till bagerierna för att samla in bröd som sedan skänks bort. Brödköerna är
långa, uppemot hundra personer väntar tålmodigt på att få en bit bröd. Inför
jul hjälper Göteborgs Stadsmission över 800 hushåll med mat och julklappar.
I kyrkan serveras julbord i tre dagar. 1 500 personer kan få sitta ner och äta
julmat tillsammans, personer som är ensamma eller som lever på gatan.
- Vår verksamhet går mycket ut på att ge nödhjälp i form av mat, kläder och
hygienartiklar. Men det är också vägen till en långsiktig förändring. Om man
vet att man regelbundet får en matkasse, kan man istället fokusera på att
söka arbete eller hitta ett boende. Vi har socionomer och socialarbetare som
hjälper dem ur deras utsatthet, säger Jennie Elheim.
Med fattigdom kommer också andra former av utsatthet. Hur kan man delta i
skridskoaktiviteten i skolan när man inte har skridskor eller ens vantar? Hur
kan man bjuda sina klasskompisar på kalas när man bor väldigt trångt?
- En tjej berättade att hon skulle sjukskriva sig när det var dags att ta
studenten, för hon hade inte råd med studentklänning. Genom donationer
och frivilliga insatser lyckades vi skaffa henne en klänning och sy den enligt
hennes mått. Hennes lycka var helt enorm. Det är sådana ögonblick jag bär
med mig, avslutar Jennie Elheim.

Hogia-gruppen består av 30 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt
650 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogiagruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem,
personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa
mer på www.hogia.se.
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