Min dag i coronatider
Gun Holmertz, pensionerad undersköterska, Caritas‐eldsjäl och chef för Caritas
frivilligcentral i Angered.

Corona kommer att påverka situationen i de utsatta områdena mycket mer än på andra håll.
Det är klart att det kommer att dö människor i de välbärgade områdena i Göteborg. Men
majoriteten och det största lidandet finns här, i de utsatta områdena. I Hjällbo och andra
delar av Angered, i Bergsjön och vissa delar av Västra Göteborg. Precis som i Järvaområdet i
Stockholm och i Rosengård i Malmö.
De etniska grupperna som drabbats hårdast av viruset bor i de här områdena. Enligt senaste
uppgifterna i Läkartidningen är det bland somalier, syrier och irakier, tätt åtföljda av bosnier
och andra med ursprung i före detta Jugoslavien samt finnar som den största andelen
insjuknade i Covid‐19 finns.
Och det är här de bor, om man tittar på Göteborg. Det är bland annat här som de flesta
asylsökande och Ebo* bor. Det är trångbott, den ekonomiska situationen för dem som bor
här är redan svår.
Här i Hjällbo bor det drygt 7 000 människor och man talar 100 språk. Men inte svenska. Jag
frågar mig själv: Hur blir det efter corona? Vad får vi för samhälle efter detta? Hur många blir
arbetslösa och hur kommer det att drabba kommunerna av vilka många redan går på knäna?
Vad ska alla dessa nyanlända som fortfarande lever i etableringstillståndet klara sig om
landet hamnar i ekonomisk kris?
Här på Caritas i Angered har vi gjort vad vi har kunnat för att jobba socialt. Vi har svensk
språkträning, undervisning i samhällskunskap och social rådfrågning. Vi anordnar utflykter
och studiebesök så att människor kommer ut från området och ser vad som finns utanför, i
Göteborg med omnejd. Vi pratar om att man har både rättigheter och skyldigheter när man
bor i Sverige och har täta kontakter med asylsökande. Vi har en arabisktalande och en
kurdisktalande anställd.
Vi brukar ha öppet måndag till fredag 8.00 till 16.00. Det brukar komma mellan 100 och 125
personer regelbundet varje vecka. Bland dem finns just nu 23 seniorer och ett 40‐tal
asylsökande.
Nu har vi haft stängt i tre veckor och vet inte om vi får tillbaka de här människorna. De är
mycket rädda för smitta, de vågar inte gå ut. Från och med den här veckan ska vi anordna
promenader för seniorerna men vi vet inte alls hur utfallet blir. De här människorna är
mycket isolerade, de läser inga svenska tidningar, ser inte på svensk tv, lyssnar inte på
svensk radio. Det är en socialt mycket utsatt stadsdel och helt rätt plats för Caritas att finnas
i. Vi har en massa sådana stadsdelar i Sverige. Jag är mycket frustrerad och undrar hur det
ska gå när coronapandemin är över.

Om det finns något positivt med det som händer är om det kan leda till att människor börjar
se sina medmänniskor. Att man börjar heja på dem, fråga om de behöver hjälp.
Men ska det bli positiva effekter på sikt så måste den här medmänskligheten organiseras.
Spontan hjälp är jättebra, men människor tröttnar. Så därför måste man passa på och
organisera den här godheten så att den finns kvar när allt har lagt sig. För nöden, den
kommer finnas kvar även efter coronapandemin.

TILLÄGG 19 MAJ 2020:
Caritas Angered lägger ner verksamheten
Nyligen stod det klart att Caritas i Angered läggs ner i slutet av juni.
Anledningen är kraftigt minskade anslag från offentliga finansiärer, ändrad lagstiftning och
minskat antal asylsökande och andra som ingått i målgruppen för frivilligcentralens
verksamhet.
Caritas Angered är en självständig förening med egen styrelse. Föreningens verksamhet är
frikopplad från Caritas Sverige och dess huvudman Stockholms katolska stift. Caritas Sverige
påverkas inte av nedläggningen i Angered. Läs gärna mer om Caritas Sverige här.
*Med ”Ebo” menar Gun Holmertz bosatta enligt Ebo‐lagen. Ebo‐lagen, eller lagen om eget
boende, ger asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och
kommunala bidrag. Fr o m den 1 januari 2020 har 32 kommuner möjlighet att göra undantag
i lagen. Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att undanta hela staden från Ebo‐
lagstiftningen.

