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introduktion

Vuxna och unga behöver varandra
Så här tror jag att det är i kyrkorna och på många andra håll: de vuxna behöver de unga
och de unga behöver de vuxna – fast på olika sätt. När ungdomarna saknas blir det
mindre av glädje, nyfikenhet och framtidsanda. De unga behöver vuxna för att få mer
makt, erfarenheter och mognad.
Möjligen är inte skillnaderna mellan unga och vuxna riktigt så entydig och enkel. Men i
kyrkorna behöver vi påminna varandra om vad ungdomar kan tillföra och att också de
som är under 25 eller 20 måste få bli sedda och bekräftade – som alla andra.
Det sägs ibland att barnen och de unga är framtiden. Det är naturligtvis så, men de
är också nutiden. I kyrkorna kan vi påminna oss om att apostlarna, den tidiga kyrkans
ledare, var unga som dessutom uppmanade varandra att stödja och vägleda nästa
generation.
De vuxna måste visa att de bryr sig om de unga. Vuxna som inte intresserar sig för
ungdomar sviker inte bara de unga utan också sin egen historia och framtid.
Förhoppningsvis skall Diakonins månad 2007 med temat ”Vem bryr sig… Om mig?”
inspirera till att uppmärksamma barnens och ungdomarnas ibland utsatta situation.
Det har aldrig varit enkelt att vara ung och det är inte lättare idag. Den vuxna kyrkan
har ett ansvar för de unga som handlar om att visa omsorg, ge plats för och – där det
behövs – vägleda unga människor.
Vi hoppas att detta material skall bidra till att skapa goda relationer mellan unga och
vuxna, och att de vuxna och mindre unga skall se sitt ansvar för dem som fortfarande
är unga och mindre vuxna.

Lennart Molin, Sveriges Kristna Råd
E-post: lennart.molin@skr.org
Telefon: 08-453 68 23



teologisk reflektion

Inte alltid lätt söka sin väg
Med goda mötesplatser växer livslusten
Det finns en evangelieberättelse som särär en viktig uppgift. Vi behöver samman”Barn och unga
skilt väl lyfter fram barnet och vuxenvärlhang där vi kan dela både oro och längtan
är starka men
den. Det är Lukas berättelse om Jesus i
och där livslust kan växa!
templet. Vi möter här en ung människa
samtidigt sårbara Möten ger möjligheter
som påbörjar en relationsförändring med
och maktlösa,
sina föräldrar. Kanske är det första gångJag tror inte att vi behöver någon särskild
ibland utlämnade.” teologi för barn och unga. Vad vi alla behöen som Jesus är med på denna Jerusalemresa, en ingång till vuxenliv. Familjen har
ver är möjligheter till möten när vi drabbats
firat påsk tillsammans i Jerusalem med allt vad mat, sånger
av utanförskap, när vi tyngs av skuldbördor eller tappat
och gudstjänster det kan innebära. Nu är man på hemväg.
livslusten. Vi behöver också få uttrycka både glädje och
När familjegemenskap blir alltför krävande, händer det
tacksamhet när livet kan beskrivas som ett jublande Yes!!!
att tonåringar drar sig undan. Man går in på sitt rum eller
Men vi behöver också kunskap kring det som kan hjälut till sina kompisar. Jesus drar sig undan och går sin väg.
pa oss att bevara livslusten, tyda livet och finna ord för
Utan att föräldrarna vet om det stannar han kvar i Jerusabåde glädjen och sorgen. Vi behöver kunskap om ungas
lem och går till templet, där han blir väl mottagen av de
livsvillkor och värderingar för att kunna skydda dem
religiösa ledarna. Här blir han sedd som ung vuxen och får
och bekräfta livsbärande vägval. Det är inte alltid enkelt.
föra samtal där andra lyssnar till honom.
Kristen tro rymmer en möjlighet att hantera det svåra i
Först efter tre dagars sökande hittar föräldrarna sin son,
livet; förtryck, lidande och sorg. Det är inte alltid möjligt
varvid mamma Maria utbrister: ”Barn, hur kunde du göra
att befria från detta eller ge bärande tolkning men vi kan
så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit
vara närvarande i sårbarheten.
mycket oroliga.” För henne är han fortfarande barnet, men
Barnet mitt ibland oss
Jesus har börjat ta egna steg för att finna Gud och sin plats
i världen.
Markus berättar om en situation där de vuxna brister och
förvillar sig i samtalet med varandra. Det är när lärjungKyrkan värld att växa i
arna grälar med varandra om vem som är störst, det vill
Att bli vuxen är att söka sin egen väg. Det är inte alltid lätt,
säga bäst! De vill inte ens svara Jesus på frågan om vad de
vare sig för barnet eller för föräldrarna. Liksom Jesus möttalat om. Kanske de inser att alltsammans var dumt eller
te den större världen i templet, så är förhoppningen att
kanske är de kvar i konkurrensen och avvaktar tyst var
unga människor i kyrkan ska finna en värld att växa i.
andra. Jesus tar ett barn och ställer mitt ibland dem. Allt
Barn och unga är starka men samtidigt sårbara och makt
blir förändrat, frågan om vem som är störst och bäst faller
lösa, ibland utlämnade. Ungdomstiden innebär att vara på
till marken. De små finns bland de stora och här blir det
väg att lämna det trygga och välkända för att söka identitet
överraskande tydligt. Men utrymmet för de små är ofta
i något nytt där det egna ansvaret får utrymme att växa.
begränsat och inte sällan är barnen och de unga bortvisade
Frågan om identitet handlar inte bara om vem jag är utan
och därmed inte synliga.
också om att söka svar på frågor om vad som är viktigt för
Jesus lägger armen om barnet som han ställt i centrum
mig och vilka ställningstaganden jag gör. I sökandet finns
och den han lagt armen om har livets alla möjligheter och
flera möjliga svar och många som gärna vill vara med att
begränsningar framför sig. Där lever också vi men med
svara och definiera. För ungdomar kan detta vara en besvärvuxenuppgiften att ta emot de små.
lig och ångestladdad tid.
Att skapa mötesplatser för unga människor där vi kan
Lena Olsson Fogelberg, Svenska kyrkan Uppsala
samtala med varandra och pröva tankar och värderingar
Handläggare för kyrka-samhällsfrågor



börja i verkligheten

Ta dig tid med de människor Gud ger dig
Älska människor för deras egen skull och hämta styrka ur din relation till Gud och Hans kärlek till dig. Det är några av
hörnstenarna i Pierre Gustafssons arbete med ungdomar inom Frälsningsarmén.

”När det känns
motigt tänker
jag att Gud har
en mening
med mitt liv”
Pierre Gustafsson läser till officer inom Frälsningsarmén
samtidigt som han gör sin praktik på Hisingskåren i Göteborg. Han har arbetat med ungdomar inom Frälsningsarmén sedan 1998. För att orka med arbetet, eller kallelsen
som han hellre talar om, gäller det att hålla fokus på det
viktigaste.
– Att förmedla Guds ord, Kristi kärlek och en relation till
Gud.
Pierre Gustafsson återkommer under samtalet ofta till
att det viktigaste i arbetet med ungdomar är att se dem och
älska dem för deras egen skull.

lärjunge. Det blev startpunkten för hans
engagemang för unga tilltufsade. Han som
själv haft det tufft ville hjälpa andra i liknande situation. Ge omsorg och visa på
hoppet i Jesus. Men han förstod inte att en
stor del av hans motivation låg i att söka
bekräftelse och kärlek för egen del.
– Jag kunde fortfarande inte älska mig
själv.
En vändpunkt kom 2001 när Pierre upplevde att Gud
undrade varför Pierre inte sökte honom för sin egen skull.
– Det ledde till en jättestor förvandling när jag förstod
att jag får vara med Gud för att jag är älskad. Jag kunde
förlåta både mig själv, min far och dem som mobbat mig.
Tack vare upplevelsen kunde Pierre flytta fokus i arbetet.
– Jag har upptäckt att det är mycket enklare att arbeta
utifrån grunden att jag är älskad än utifrån att jag ska bli
bekräftad.
Pierres vision är att de som arbetar med diakoni inom
kyrkan ska våga tänka ”utanför” kyrkobyggnaden.

Tillit är grunden

Finnas till hand i vardagen

– Älskar du dem då kommer du att vilja ha en relation till
dem. Ungdomarna märker om du är intresserad på riktigt
eller om du bara ser det du gör som ett jobb. Det är när du
lär känna dem som du kan se deras behov.
Men att älska människor är inte lätt. Grunden måste
vara att man vet sig själv vara älskad av Gud. Något som
Pierre Gustafsson inte alltid upplevt.
Under många år led han av ett starkt självförakt som en
konsekvens av uppväxten i ett hem där pappan missbrukade alkohol. Pierre fick svårt i relationen till jämnåriga
och under sex år blev han mobbad i skolan.
– Jag var inte trygg vare sig hemma eller i skolan.
Genom sin mamma som var frälsningssoldat fick Pierre
en barnatro. Under hela uppväxten gick han regelbundet
på möten och åkte på barn- och ungdomsläger där han fick
höra om att man kunde bli frälst.
– Men ingen berättade att jag kunde ha en relation till
Gud, säger Pierre.

– Det vore så fantastiskt. Tänk om vi kunde finnas till
hands för läxhjälp, ha en öppen dörr hemma, hänga på
ungdomarnas café och lära känna deras vänner.
Pierre tror att man gör bäst nytta genom att möta och ta
tid med de människor som ”Gud ger en”. Alla människor
har saker som de kämpar med, påpekar han, inte bara
missbrukare och barn till missbrukare.
– Om du möter någon med stora behov, våga då investera extra tid i den personen!
Pierre vill också undvika tycka-synd-om-fällan.
– För mig handlar det om att möta alla som älskade,
fantastiska människor som Gud har skapat. Jag försöker
se bakom masken och se med Guds ögon.
Till den som är trött och uppgiven i sin tjänst, vill Pierre
påminna om något han ofta själv tänker på när det känns
motigt.
– Gud har fört dig dit du är och han har en mening med
ditt liv.

Pierre Gustafsson. Foto: Kiki Broms

Ville vända det svåra

Ulrika Lokrantz, frilansjournalist
Foto: Kiki Broms

1995 lämnade Jean-Pierre sitt liv till Jesus efter att ha fått
undervisning om man kan lära känna honom och vara hans



börja i verkligheten

Självmord dödar tre gånger fler än trafik
Ingen ungdom vill egentligen dö
Självmord är något oerhört tabubelagt, speciellt när det gäller unga människor. Så svårt att tala om att vi ofta bemöter
det med tystnad, kanske i förhoppning om att det vi inte benämner ska försvinna av sig självt. Så är tyvärr inte fallet.
Antalet självmord i Sverige har visserligen
– Som förälder bär man ofta på en före”Unga förstår inte ställning
minskat kontinuerligt sedan 1980-talet, men
om att alltid kunna skydda sina
alltid att döden
inte bland unga. Självmord är den näst
barn från allt ont. Helt plötsligt insåg jag att
vanligaste dödsorsaken bland flickor meljag inte kunde göra allt, att jag kommit till
faktiskt är
lan 13 och 17 år och den tredje vanligaste
min begränsning som mamma och mänbeständig, att den niska.
dödsorsaken bland pojkar i samma ålder.
Omkring 1 000 flickor vårdas varje år på
– När någon dör genom en olyckshäninnebär att man
sjukhus för skador som de tillfogat sig
delse eller genom sjukdom finns alltid en
hamnar på
själva.
syndabock att skuldbelägga. När en nären rostfri bricka
– Vår utgångspunkt är den att ingen
stående tar sitt liv vänds all skuld inåt.
ungdom egentligen vill dö. Det säger Pirjo
Självmord väcker också så mycket ångest
i ett kylrum.”
Stråte, ordförande för Stockholmskretsen
inom oss alla att vi lockas att söka enkla
av SPES, föreningen Suicidprevention och efterlevandestöd.
förklaringar. Är det ett barn som tar livet av sig så är det
De vill bara komma bort från sin smärta, försvinna ett tag.
följaktligen alltid föräldrarnas fel. Dessa skuldkänslor förDe förstår inte heller alltid att döden faktiskt är beständig,
länger chockfasen och gör det mycket svårt att påbörja
att den innebär att man hamnar på en rostfri bricka i ett
vägen tillbaka, ut ur det ofattbara.
kylrum.
– Som förälder tror man sig inte kunna gå vidare om
man inte får veta varför det oerhörda hänt. Man är skoFör tung hemlighet att bära
ningslös mot sig själv i sina självanklagelser och fokuserar
Föreningen menar att ungdomar behöver prata med andra
på att försöka förlåta barnet. När jag väl lyckat med det
om existentiella frågor, behöver höra att det inte är något
kändes livet ändå inte bättre. ’Kära nå’n’, tänkte jag då.
skamligt att ha ont i själen ibland. Idag kan det vara så att
Jag måste förlåta mig själv också för att jag inte ägde en
en deprimerad tonåring berättar för en enda vän om sina
trollstav som kunde ha gjort allting bra.
funderingar på självmord och att denna vän måste lova att
Psykisk skörhet kan leda till missbruk
inget föra vidare.
– Vi menar att en så tung hemlighet ska inte någon enda
I ett försök att förstå varför Johan valde att avsluta sitt liv
vän behöva bära, fortsätter Pirjo. Istället ska vännen våga
började Pirjo studera sin släkt flera led bakåt. Hon fann ett
ta hjälp av en vuxen.
mönster av personer med alkoholproblem i varje genera– I Sverige idag driver vi en nollvision när det gäller
tion.
antalet döda i trafiken och vissa uträkningar visar att varje
– Traumatiska upplevelser kan medföra att psykisk
dödsfall i trafiken kostar samhället 17 miljoner kronor.
skörhet kommer i dagen, förklarar hon. En skörhet som
Men tre gånger så många människor dör genom självmord.
kan ta sig uttryck i missbruk eller psykiska problem. När
Det är den näst vanligaste dödsorsaken för människor meljag tittade på min egen barnaskara förstod jag att Johan
lan 15–44 år. När får vi en nolltolerans inom detta områhade varit den skörare av de fyra. Hade jag haft denna
de? När blir dessa liv lika mycket värda?
kunskap tidigare hade mycket kunnat se annorlunda ut.
– Vidare är det så att om en deprimerad person beslutar
Väcker mycket ångest
sig för att ta sitt liv så blir han eller hon lugn och glad.
Pirjo Stråte är en kvinna som vet vad hon pratar om. För
Omgivningen tolkar ofta det som ett tillfrisknande och
tolv år sedan fann hon sin då tjugo år gamla son död på
pustar ut. Istället borde denna förändring göra oss extra
sängen hemma. Sedan dess har hon brottats med frågan
vaksamma och leda till att vi inte lämnar den sjuke ur sikte
om skuld dag och natt.
en enda sekund.



börja i verkligheten

Riksföreningen SPES grundades av en mamma vars ende
son begått självmord. Mitt i all sorg frågade hon sig om hon
verkligen var den enda som förlorat en närstående på detta
sätt. Svaret blev ”nej”, och ledde till en annons i lokaltidningen där hon sökte kontakt med andra i samma situation.

Föreningen fungerar ofta som en mycket konkret livlina
för dess medlemmar. I föreningen träffar man andra som vet
precis hur livet kan gestalta sig när det ofattbara inträffat.
– Vi uppfattar att det finns någon typ av samhällelig acceptans för en sorgeperiod på maximalt ett år, fortsätter Pirjo
Stråte. Om jag mot slutet av denna acceptabla sorgeperiod
brister ut i skratt tänker omgivningen lättad att ’ah, nu har
hon kommit över det’. Nästa gång en vän ringer och finner
att jag gråter får jag följaktligen frågan ’vad har hänt?’ Jag
tvingas svara att ingenting har hänt, förutom det att Johan
fortfarande är död, och att det är en sådan dag när jag gråter. Den här typen av missförstånd gör att det ofta svårt att
möta släkt och vänner på ett naturligt sätt. I SPES däremot
går det att vara oförställd i varenda fas av sorgearbetet. Det
skänker oerhörd trygghet.
		
Lotta Person, Informatör, kyrkokansliet

Accepterat att sörja ett år
I dag är SPES en rikstäckande förening som vänder sig till
alla som förlorat någon som stått en nära genom självmord.
Organisationen har även många stödjande medlemmar
bland exempelvis vårdpersonal och forskare. Den håller regelbundet träffar för nydrabbade, arrangerar föreläsningar
samt skapar dialoggrupper, fasta grupper av medlemmar
som samtalar enligt en viss struktur. Representanter för föreningen sitter även med i olika samverkansgrupper, till exempel i kommundelsförvaltningar.
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Självmord ett folkhälsoproblem
Det är inte förgäves – att hjälpa en fågelunge
Som tonåring undrade jag - som många andra - om jag skulle finna en mening i livet eller om allt var förgäves. När jag
snubblade över en dikt av Emily Dickinson ”Not in vain”, blev den en riktig aha-upplevelse.
Fritt översatt handlar dikten om att mitt
• ”Hoppets låda”: Judith Beck, professor i
”En tonåring i
liv inte är förgäves om jag bara kan lätta
psykologi har infört en så kallad ”Comfort
veckan tar sitt liv.” box” en tröst när livet känns motigt. Skaffa
en enda människas lidande eller hjälpa en
liten fågel tillbaks till sitt bo. Jag kunde nu
en ask där du samlar saker som du mår bra
börja dra upp någon slags färdriktning i livet.
av: musik, gosedjur, reseminnen, foton, en lista på vänner
du kan kontakta och saker du brukar gilla att göra, träHur kan vi hjälpa fågelungen/den unge?
ningsvideo, badskum, film m.m. Detta ökar vår känsla av
En tonåring i veckan tar sitt liv, tio gånger fler gör suicidsammanhang igen. Det här är bra för alla åldrar, själv har
försök och hundra gånger fler har starka suicidtankar. Den
jag en ärvd sekretär full av må bra saker. Läs mer på
vanligaste orsaken till suicid för unga är mobbning och för
www.beckinstitute.org
vuxna depression. Dessa två orsaker handlar om utanförskap, känslan av att inte höra till. Hur kan vi hjälpa fågel• Studiecirklar: För att härbärgera de ungas oro, måste vi
ungen tillbaks in i gemenskapen, sitt bo? Här är några
möta vår egen först. Samtidigt behöver vi en grundkunexempel från oss på Skolkyrkan Svenska kyrkan i Göteskap i psykisk hälsa. Vi har studiecirklar för personal i
borg.
kyrka och skola i samarbete med Sensus och WNS. Vi har
följt boken ”Suicidalitetens språk” av Jan Beskow, psykia• Nätverk: Det är viktigt att inte stå ensam som hjälpare. I
ter och ordförande i WNS. Ett annat bra material om hur
Sverige finns det sex ideella nätverk för suicidprevention.
man upptäcker, samtalar med och hjälper sköra ungdomar
Skolkyrkan i Göteborg är medlem i ett av dessa, Västsvenär ”Låt himlen vänta” (se litteraturlistan längst bak.)
ska nätverket (WNS) som är en del av Nationellt Centrum
för suicidprevention (NASP se faktaruta). Vi träffas, stö• Skalor: Hur rädd/stressad är du på en skala 1–10? Ungder, utbildar varandra och sprider vår kunskap till andra.
domar gillar att mäta det mesta i skalor. Detta utvecklar ett
Läs mer på www.suicidprev.com.
mer differentierat språk för livssituationen. Ställ också
öppna frågor, det gör berättelsen längre och ökar självför• Livskunskap i skolan: När vi blir inbjudna till skolor, har
ståelsen.
vi i förväg bett eleverna om frågor som vi sedan bygger
lektionen på. Temat skall alltid andas hopp, att det goda
Else-Marie Törnberg, Konsulent, Skolkyrkan Göteborg
livet finns inom räckhåll. Vi berättar var hjälp finns att få
E-post: elsemarie.tornberg@svenskakyrkan.se
när livet är svårt och ger eleverna en lista med telefonnumTelefon: 031-731 61 71
mer och hemside-adresser. Vi använder värderingsövningar som öppnar för samtal där de unga får söka sina egna
ord för hur de känner och tänker. Läs mer om hur livskraft
kan frigöras hos unga på www.skolkyrkan.com



fakta

Riksorganisationen SPES
Suicidprevention och efterlevandestöd
• Är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och
religiöst obunden.
• Är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller
god vän genom självmord.
• Vill öka kunskapen om självmord som ett samhälls- och folk
hälsoproblem samt motverka fördomar och tabuföreställningar.
Jourtelefon varje dag kl. 19–22
Telefon: 08-34 58 73
E-post: info@spes.nu
Hemsida: www.spes.nu

Nationella hjälplinjen
• En jourtelefon för människor i akut psykisk kris. Man kan ringa för egen
del eller som närstående.
• Både den som ringer och den som svarar är anonym.
Jourtelefon måndag–torsdag kl. 17–22, fredag–söndag kl. 17–24
Telefon: 020-22 00 60
Hemsida: www.nationellahjalplinjen.a.se
E-post: info@nationellahjalplinjen.a.se

NASP – Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
Erbjuder utbildningspaket i självmordsprevention till skolpersonal,
både som fortbildning och som arbetsmaterial i klasser på gymnasienivå.
E-post: Suicid.forskning@ipm.ki.se
Hemsida: www.ki.se/suicide
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Öppnar för kristen närvaro i skolan
Vuxen närvaro på skolan och stöd i religionsundervisningen. Det är hörnstenarna i Skolkyrkan i Hallstavik.
– Vi vill visa barnen att det är OK att tro. Det är inte fult, farligt eller läskigt. Och vi vill se barnen precis som
Jesus gjorde, säger Ami Tuftström.
Ami Tuftström är församlingspedagog i
efterhand som Ami Tuftström visade vad
”Korta spontana
Häverö-Singö församling i Hallstavik och
hon och Skolkyrkan gick för växte förtrosamtal under
arbetar heltid med Skolkyrkan på distrikendet.
tets tre skolor för årskurs F till 6.
– Det är viktigt att ha en generös grund
rasten, kan leda
– Vi erbjuder skolorna att få komma till
om man ska arbeta i Skolkyrkan. Jag får
till att någon vågar säga vad jag tror och vad kyrkan står för,
gudstjänster, vi anordnar vandringar vid
söka upp mig
påsk, jul eller på olika teman som skolan
men jag måste ha stor respekt för att andra
arbetar med. Jag hjälper till i religions
tycker och tror på ett annat sätt.
senare.”
undervisningen med till exempel Bibel
Att vara någon som stannar kvar
äventyret och vi erbjuder Riddarskolan där vi jobbar med
grundläggande värden. Och så finns jag till hands i korridoFörsta halvåret som Skolkyrkan fanns ”drällde” Ami mest
rerna och på lärarrummet, berättar hon. Skolkyrkan har
runt på skolan, bland barnen och i lärarrummet, för att
funnits sedan 2001.
finnas till hands för samtal och frågor. Idag känner barnen
igen henne, och om de inte minns hennes namn kanske hon
Inte självklart med samarbete
får höra: Öh, kyrkan, hur är det? Korta spontana samtal
I samband med att församlingen skulle skriva sin församunder rasten kan leda till att någon vågar söka upp henne
lingsinstruktion skickade kyrkan ut brev till företag och
senare. Att hon finns kvar, samma person år in och år ut,
offentlig verksamhet i området för att säga att man fanns
tror hon är väldigt viktigt.
och att man gärna ville vara kyrka för dem.
– Barn ser det. Det betyder så oerhört mycket för barn
Ami Tuftström och kyrkorådets ordförande träffade
med vuxna, sunda människor som stannar kvar.
områdets alla rektorer på en konferens för att diskutera
Det som var svårt i början, är det som i viss mån fort
vad kyrkan skulle kunna hjälpa till med.
farande är svårt. Förtroendet. Det kommer hela tiden nya
– Då kom närvaron upp, att de kände att de inte alltid
lärare, som inte vet vad hon och Skolkyrkan står för, och
räckte till för barnen. Och så ville de ha hjälp i undervisså får hon börja på nytt i att bygga upp relationerna.
ningen kring religion och livsfrågor, säger Ami Tuftström.
– Jag har full respekt för om jag inte får komma till en
Samarbetet var alls ingen självklarhet. Därför var det
lärares lektion, men det är skönt att veta var man har varbra att Skolkyrkan började arbeta med de behov som rekandra så jag vet vad jag ska utgå från i mitt arbete.
torerna sett på skolorna. Innan man drog igång träffade
Ami Tuftström också lärarna för att presentera sig och för
Ulrika Lokrantz, frilansjournalist
att de skulle kunna ställa frågor. Tveksamhet fanns, men
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Glömda barn
En enda vuxen som bryr sig kan betyda allt
Det är inte de som är födda med guldsked i mun som är med och förändrar världen. Anders Carlberg, grundare och
VD för Fryshuset, har sett många glömda barn och ungdomar resa sig för att vara med och göra skillnad i samhället.
Avgörande var att någon såg dem, och brydde sig.
Grunden i Fryshusets verksamhet allt sedan
– Sedan tar man reda på hur det är med
”Meningen med
det startade är att inom varje människa
deras barn.
livet är att vara
finns en slags gudagnista. En missbrukad
Kyrkan har sitt unika bidrag att ge när
potential, som Anders Carlberg kallar det.
det
gäller att möta barn och ungdomar
medmänniska”
– Som vuxen med båda fötterna på jorsom har en trasslig bakgrund. Men allra
den är det min uppgift att se och locka
bäst blir det om kyrkan samverkar med
fram den potentialen. I ett ömsesidigt utbyte, där jag både
andra goda krafter i samhället, anser Anders Carlberg.
får och ger. Jag gillar inte att säga att jag är engagerad, för
– Arbeta brett. Ta kontakt och lyssna på människor som
det ligger nära att jag tycker synd om någon.
gjort något liknande som det du vill göra. Knyt kontakter
– Grunden är att locka fram den inneboende kraften hos
och samla en grupp medarbetare som vill gå åt samma
den jag ska hjälpa. Som kristen är den min plikt att vara en
håll som du. Gör en preliminär plan och ta sedan ett steg i
medmänniska. Det är det som är meningen med livet, varsänder.
ken mer eller mindre, säger Anders Carlberg.
Viktigt att ta tid med ungdomarna
Vi möts högst upp i Fryshuset, på kontorsplanet där utsikten är vida. Sedan några år håller Fryshuset till i lokaler
Att inte ta för stora och snabba steg i att etablera en diakoi Hammarbyhamnen nära Globen. Det som 1984 startade
nal verksamhet är viktigt. Man måste ha en realistisk syn
i ett gammalt fryslager i Årsta industriområde finns idag på
på sig själv och på gruppen. Samtidigt krävs mod att ta
24 000 kvadratmeter med fristående gymnasieskola, högsteg utan garanti för var man landar.
stadieskola, idrott och en mängd verksamheter. Det är allt
– Någon har sagt att mod är en lagom portion av riskifrån nätverk som Brobyggarna och United Sisters med
tagande. Man ska befinna sig någonstans mellan feghet
aktiviteter för en viss målgrupp, till verksamheter som går
och övermod. Då lär man sig efter hand.
ut på att lyfta ungdomar ur en destruktiv omgivning och
Flera av Fryshusets verksamheter är delvis grundade av
socialt utanförskap såsom Exit och Lugna Gatan.
personer med egen erfarenhet av missbruk eller kriminalitet. Genom att vara ett levande exempel på att det går att
Arbeta brett
bryta ett destruktivt beteende kan sådana personer på ett
Anders Carlberg hittade en kristen tro i vuxen ålder och
särskilt sätt bli vägvisare och inspiratörer.
går numera regelbundet i kyrkan. Flera av hans fördomar
– Men för att kunna hjälpa någon annan måste persomot kyrkan föll när han själv blev kristen och han har
nen stå med båda fötterna utanför missbruket.
upptäckt många viktiga initiativ som kyrkan tar för att
För att kunna möta och stötta barn och ungdomar är
hjälpa och stötta ”de glömda barnen”. Han nämner Hela
det viktigt att lära sig deras språk och deras koder. På ytan
Människan och deras Linus-kurser, sinnesrogudstjänster,
kan det se annorlunda ut jämfört med när man själv var
barn- och föräldragrupper.
ung, men därunder är brottningskamperna sig förunderligt
Bästa sättet att nå barn och ungdomar som lever nära
lika menar Anders Carlberg.
missbruk är genom föräldrarna, tror Anders Carlberg.
– Var där ungdomarna är, lyssna på deras musik, lär dig
Missbruk finns inom alla socialgrupper och att uppmärkderas språk och ta tid med dom.
samma föräldrarnas missbruk är steg nummer ett.
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Kyrkan har en särskild uppgift i att diskutera frågorna om
vad livet går ut på med ungdomar, anser Carlberg. Men
matchbollen ligger hos kyrkan, skriver han i sin nyutkomna bok Generationsklyftan hotar demokratin. Alltså måste
kyrkan själv söka upp ungdomarna och visa att man har
relevanta svar på frågorna som reses i vår tid.
– Kyrkan har ju brottats med livsfrågorna under 2000
år och har spännande trossvar.
I diskussioner om livets mening kan ungdomar ställas
inför etiska frågor och dilemman, innan de möter dem i
verkliga livet.

Anders Carlberg brinner för att generationerna ska mötas
och lära av varandra. På Fryshuset deltar han i ett nätverk
som kallas 4-generationsmötet. En gång i månaden samlas
människor i alla åldrar för att umgås och ha kul tillsammans.
Sådana mötesplatser borde kunna rymmas i kyrkan, tycker
Carlberg. Inte minst för ”de glömda barnens” skull.
Ulrika Lokrantz, frilansjournalist
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Med kunskap vågar vi se unga som far illa
Öppnar för kristen närvaro i skolan
Lyssna, prata, bry sig. Små insatser som kan betyda liv eller död för det barn som har föräldrar med missbruks
problem. På Vara Vettig Vuxen-kurser får man verktyg att möta dessa barn.
– En präst berättade att hon efter kursen
verksamhet eller kyrka. Poängen är att den
”Det som gjorde
lättare kunde upptäcka de barn som levde
vuxne  sedan stöder barn inom ramen för
att de överlevde,
med föräldrar med missbruk. Hon sade att
sin profession.
hon förut inte hörde det som barnen berät– En diakon inom Svenska kyrkan ska
var att någon
tade mellan raderna. Det gör hon nu, och
göra det den gör, men särskilt uppmärkvuxen brydde sig” samma och ta sig an dessa barn när de
kan ställa mer frågor till barnet och sedan
finnas till hands för de unga som behöver
kommer till kyrkans verksamhet. Lyssna på
stöd, säger Elisabeth Hagborg.
dem, uppmuntra dem och finnas till hands för samtal.
Hon är socionom och har varit ledare för Vara Vettig
Bäst om fler från församlingen går kursen
Vuxen-kurser sedan starten 2001. Kurserna har kommit
till på initiativ av Hela Människan och Fryshuset med syfte
Elisabeth Hagborg beskriver en vettig vuxen som en peratt utbilda vuxna att stötta barn och ungdomar som har
son med förmåga att lyssna utan att bli rädd, som visar
föräldrar som dricker och drogar. Forskning har visat att
empati för barnet, som är kunnig inom sin profession och
det kan spela en avgörande roll för dessa barn om någon
som vågar förstå att ett barn behöver hjälp. Och som ser
annan vuxen i deras närhet än föräldrarna visar omtanke
till att be om hjälp och slussa vidare barnet om det behövs.
och finns till hand för att samtala och lyssna.
I Vara Vettig Vuxen-kurserna betonar man hur viktigt det
– Många barn till missbrukare har berättat att vad som
är att barnet får kontakt med en stödgrupp för att där träffa
gjorde att de överlevde, var att någon vuxen brydde sig,
andra jämnåriga i liknande livssituation.
säger Elisabeth Hagborg.
En församling som vill utbilda sin personal i Vara Vettig
Vuxen-konceptet gör klokt i att sända åtminstone två perEn hjälp att förstå barn till missbrukare
soner till Fryshusets och Hela människans kurs. Då är det
Vara Vettig Vuxen-kurserna är idag fem kvällar och belättare att få gehör för arbetet i församlingen.
handlar bland annat drogberoende, barns utvecklings
– Nu har en församling bett oss att komma till dem
psykologi och vad det innebära att växa upp i en missbruks
och hålla en Vara Vettig Vuxen-kurs. Det är första gången
familj. Utbildningen ger en hjälp att bättre förstå behoven
det händer, och det tycker vi är positivt, säger Elisabeth
hos dessa barn, hur man upptäcker dem och hur man kan
Hagborg.
tackla uppdykande problem. Stor vikt läggs vid diskussioner deltagarna emellan.
Ulrika Lokrantz, frilansjournalist
Kursen riktar sig till personer som finns i barns natur
liga nätverk, inom till exempel skola, barnomsorg, fritids-
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Lättare möta barn med problem nu
Med kursen i ryggen är det lättare att stå för sig själv som en vettig vuxen. Det tycker Katharina Wolf Erixon som är
pedagog i Sollentuna församling. Hon har blivit bättre på att möta barn med problem och att vara tydligare med
gränser i sina barngrupper.
– Jag är mer avslappnad och närvarande
”Det är inte längre olika sätt. Hon tycker också att det är
tillsammans med barnen nu och har lättavärdefullt att ha fått grundkunskaper om
lika främmande
re att vara tydlig med gränser och regler.
missbruk och socialt arbete.
eller otäckt att
Det gör att grupperna fungerar bättre. Jag
– Jag har fått en baskunskap om olika
har också mycket enklare att möta de barn
beroenden
och inblick i socialtjänstens roll.
ta upp svåra saker
som jag vet har problem och jag tror att
Nu vet jag vad man kan förvänta sig av
med barnen.”
jag lyssnar mer till signaler från dem nu,
dem och vilka möjligheter det finns att
säger hon.
samarbeta.
Katharina Wolf Erixon arbetar med barn
Vill lära mer
verksamheten i S:t Eriks kyrka i Sollentuna församling.
Hon har hand om olika barngrupper med barn i låg- och
Katharina Wolf Erixon är den enda från sin församling som
mellanstadieåldern.
gått Vara Vettig Vuxen-kursen. Hon skulle önska att fler
På sin fritid är hon engagerad i kvinnojouren i Sollengick, så att arbetslaget på ett mer målmedvetet sätt kunde
tuna, och tillsammans med en kollega därifrån gick hon
arbeta tillsammans för att stötta barn i missbruksfamiljer.
Vara Vettig Vuxen-kursen för drygt två år sedan.
– Jag tycker att Svenska kyrkan skulle satsa på att utbilda
fler av sina medarbetare på Vara Vettig Vuxen-kurserna.
Givande att diskutera med andra som arbetar
Nu funderar Katharina Wolf Erixon på att fördjupa
med barn
sina kunskaper. Hon vill gå Hela Människans Linus-kurs
– Jag möter också många barn genom kvinnojouren som
om hur man kan arbeta med barn som växer upp med
till exempel bevittnat våld. Jag ville få mer kunskap om
missbruk. Hon har fått upp ögonen för att det är ganska
dessa barn, och nu när jag har det är det inte främmande
vanligt med missbruksproblem i familjer, och skulle gärna
eller otäckt att ta upp saker med barnen om det skulle bevilja arbeta tillsammans med kommun och socialtjänst
hövas.
för att stödja barn i dessa familjer.
Kursen var väldigt givande, tycker Katharina Wolf Erixon.
Inte minst att få diskutera med människor inom helt anUlrika Lokrantz, frilansjournalist
dra professioner men som arbetar konkret med barn på
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Kyrka för eleverna
Calle Svanell, 23 år, arbetar i Majornas missionsförsamling
som ungdomsledare sedan hösten 2005.

på gång” utarbetat av Carina Söderlund på Bilda i Sundsvall. Så är vi är med på inskolningsdagar och jobbar med
teambildning, inspirerade av utepedagogik (Lidingö Folk
högskola). Kring storhelger anordnar vi påsk- och julvandringar.
– Vi har också startat ett lokalt ekumeniskt skolnätverk,
för att utveckla skolfrågorna, dela erfarenheter, stötta och
kunna rycka in för varandra.

Varför har Majornas missionsförsamling valt att finnas i
skolan?
– Vi vill vara en kyrka för alla i det område församlingen verkar i. Eftersom det inte finns fritidsledare i skolan
samtidigt som det finns behov av mer vuxen närvaro kan
kyrkan vara en resurs för både elever och lärare. Vi vill
samarbeta kring barn och ungdomars välbefinnande och
vara stöd i krissituationer. Vi erbjuder lektioner och studiebesök kring kristen tro och tradition.

Vad tycker du att man skall tänka på om man vill starta
samverkan mellan skola och kyrka?
– Man måste alltid starta med skolledningen, med rektorn,
de måste vilja att vi är på skolan. Det gäller att jobba för
att bygga upp förtroende.

Vad gör du i skolan?
– Tillsammans med en ungdomsledare från Svenska
Kyrkan, finns vi med i korridorer och i elevcaféet. Vi har
”kill-grupper”. Vi använder ett material som heter ”Unga

Det bästa med att jobba i skolan?
Eleverna!

Vuxen på sta’n
Diakon Agneta Nilsson vandrar som vuxen på sta’n tre till fyra gånger per år. Vill du komma i kontakt med henne?
Hon har mejladress: agneta.nilsson@svkyrkanlycksele.com
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Var frimodig i gudstjänst och andaktsliv
Bibelns berättelser är dramatiska, fyllda av liv och vackert språk. Jag tänker att en gudstjänst eller en andakt
självklart innehåller vissa saker: en bibelberättelse, bön och gärna sång.
Hur vi gör dessa saker behöver inte vara fastlagt från ena
gången till den andra. Man måste inte sitta stilla och be.
Man kan röra sig och använda sig av en symbolhandling.
Vi måste inte alltid läsa texten rakt upp och ner.
En del texter passar bra att läsa som dialog eller växelläsning. Andra texter längtar efter att blir visualiserade och
många texter är utmärkta att lära sig utantill och berätta.
Tanken med att förmedla dessa andakter vidare är en önskan
om leklusta och frimodighet i gudstjänst och andaktsliv.

Jag vill så gärna att du ska våga den andakt, den gudstjänst
du själv längtar till. Ett medmänskligt andaktsliv i kyrkan.
Karin Wiborn, Missionsföreståndare
Svenska Baptistsamfundet
Uppdrag Andakt, en samling andakts- och gudstjänstförslag av Karin Wiborn samt Nina Lundgren på SMU, finns
på CD-skivan.
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Litteraturtips
Lars Björklund och Bernt Eriksson: Barnet i mötet med
livets mörka sidor. Verbum Förlag 2000. I mötet med
vuxna som vågar dela barnets verklighet går det att hitta
vägar ut ur det djupaste mörkret.

Ulrica Stigberg: Någon att lita på. Libris förlag 2001.
Ett 40-tal berättelser som kan användas för andakt eller
samtal med unga människor.
Maria Sundblom: Tjejer i kyrkan. Verbum förlag 2005.
Om att stärka unga flickors självkänsla.

Margaretha Creutzer: Våga Vilja Vara – socialt arbete
med utsatta ungdomar via coaching och yrkespraktik.
Gothia förlag 2006.

Noomi Tönnäng: Linus, Hela Människans barnstöd.
Hela Människan 2005. Att känna igen barn i familjer
med beroendeproblematik – handbok för barngrupps
ledare.

Ann Ekeberg: Flickor Hjälper Flickor. A.E. Celest
Konsult 2004. Lärarinnan Ann Ekeberg förvandlar
tillsammans med 150 flickor på högstadiet negativ energi
till positiv.

Material från Svenska kyrkan

Barbro Hindberg: Sårbara barn. Gothia förlag 2006.
Sammanfattar tio års kunskap och forskning, pekar ut
brister och vad som behöver göras.

Kyrkornas NEJ till våld mot kvinnor. En handlingsplan
som beskriver våldets mekanismer och vägar ur misshandel och förtryck. Utkom på kvinnodagen 2004. Beställ via
Informationsservice, tfn 018-16 96 00.

Barbro Metell, Maria Eriksson, Per Isdal, Birgitta
Lyckner och Marius Råkil: Barn som ser pappa slå.
Gothia förlag 2002. Terapeutisk behandlingsmodell för
unga som bevittnat familjevåld.

Min kropp är min, Anita Helgesdotter. Häfte för barn,
80 sid. Bra för samtal med mindre barn. Om rätten till
sin egen kropp, gränser och kroppsintegritet. Beställ hos
Västerås stift, tfn 021-17 85 00.

Gunilla Olsson. Depressioner i tonåren – ung, trött och
ledsen. Gothia förlag 2005. Hur kan man förebygga
självmord bland tonåringar?

Mitt ibland oss. Att förebygga och hantera sexuella
övergrepp mot barn. Handbok/utbildningsmaterial för
den som arbetar med barn och ungdomar. Beställ via
forsamlingsforbundet@svenskakyrkan.se

Lisbeth Pipping: Kärlek och Stålull – att växa upp
med en utvecklingsstörd mamma. Gothia förlag 2006.
Personlig skildring som förmedlar hopp – det går att
skapa sig ett bra liv, trots tufft utgångsläge.

När livet inte blir som vi tänkt oss. Om bemötande av
kvinnor som överväger eller har genomgått abort samt
för berörda män. Beställ via Informationsservice,
tfn 018-16 96 00.

Sofie Ribbing: Vara Vettig Vuxen. Gothia förlag 2005.
Inspiration för alla som vill göra något för ungdomar
men som inte vet hur.

Upprättelsens rum – Om själavård för utnyttjade.
Vuxna män och kvinnor med erfarenhet av kränkningar
och sexuella övergrepp ges kvalificerad själavård. Beställ
via Informationsservice, tfn 018-16 96 00.

Annemi Skerving: Att synliggöra de osynliga barnen
– om barn till psykiskt sjuka föräldrar. Gothia 2005.
Förebygg problemen är en röd tråd, goda exempel på
vad som kan göras lyfts fram.

17

litteraturtips

Övrigt
På rätt väg bland kompisar, vuxna och knäppisar.
Arbetsmaterial för att stärka barns självkänsla. Utarbetat
av Civilförsvarsförbundet, BRIS och Skandia Liv. Beställ
hos kundservice.liber@liber.se

Barnförbjudet. Projekt bl a tillsammans med ECPAT om
barnsexhandel. www.ecpat.se
Dubbel utsatthet. Rapport om invandrarfamiljer med
barn som har något slags funktionshinder. Finns som pdf
på www.sks.org

Unga på gång. Carina Söderlund, Studieförbundet Bilda.
Metodmaterial för att öka självkänsla hos unga män
niskor. (Utbildningen kan skräddarsys efter egna önskemål, kontakta maj.rundström@bilda.nu)

I Trygga Händer. Frälsningsarméns material för att
utveckla goda rutiner som förebygger övergrepp bland
barn och ungdomar. Beställ genom Christina Vauhkola,
christina.vauhkola@fralsningsarmen.se
tfn 08-562 282 85, mobil 073-914 82 94.

Vem bestämmer? Min tro – mitt liv. Carina Söderlund,
Maj Rundström, Bilda Öst. Ungdomsmaterial med
reflektioner kring tro. www.bilda.nu

Mamma, Pappa, Sprit. En serie artiklar om barn till
missbrukande föräldrar. Aftonbladet 2002.

Våga se! En tidskrift om sexuella övergrepp och trauma.
Ges ut av HOPP, Riksorganisation mot sexuella
övergrepp. www.hopp.org

Låt himlen vänta. Studiematerial om att upptäcka,
samtala med och hjälpa sköra ungdomar. Sensus tillsammans med SPEC och NASP. Beställ hos service@sensus.se

Välgrundad fruktan. Om svensk flyktingpolitik. Bok och
bildspel utgivet av Cordia respektive Kyrkans tidning.
Studiehandledning finns som pdf på www.sks.org

Omtanke – för barnen och framtiden. Om barn till
missbrukande föräldrar och hur vi kan få en alkohol
politik som minskar spritkonsumtionen. Dagen 2006.

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan,
Metodistkyrkan, Pingst fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska
Missionskyrkan och Sveriges Kristna Råd.
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