
Caritas i Angered 
 
-Vi är en genuin mötesplats för jordens alla 

folk när de kommer hit en eller ett par 

gånger i veckan, berättar Gun Holmertz, 

verksamhetsledare på Caritas. Vi hälsar på 

en kylig dag i november men möts av 

desto mer värme inomhus. 

Caritas är den katolska kyrkans 

organisation för bistånd, humanitär hjälp 

och internationell utveckling. Det allra 

första Caritas grundades i Tyskland år 1897 

och i Sverige startade Caritas Sverige sin 

verksamhet år 1946. 

- Med stöd av Göteborgs stad startade vi 

Caritas i Angered 1994. Vi var den första 

kyrkan som ville starta en frivilligcentral 

och det i Hjällbo, av jordens alla platser. På 

grund av den problematik och de behov 

som fanns här redan då var det en bra 

plats för Caritas att verka på, om man tror 

på att det går att förändra någonting, 

berättar Gun Holmertz.  

 

 

Caritas har framför allt haft tre 

inriktningar; svenska språket, läxhjälp och 

aktiviteter för äldre. 

 - Det måste finnas en plats i Hjällbo där 

alla ska prata svenska. Läxhjälpen var vi 

först i Sverige med att starta upp, numer 

har den i huvudsak tagits över av andra. 

Med extra hjälp från stadsdelen har vi även 

satsat på verksamhet under loven för 

skolungdomar för att visa att Göteborg är 

deras stad, gränsen går inte vid Gamlestan.   

 

Eftersom Caritas såg ett behov att nå äldre 

med utländsk bakgrund driver de även ett 

IOP i samarbete med 

Stadsdelsförvaltningen. Samarbetet 

möjliggör en träffpunkt för seniorer en dag 

i veckan.  

”Där människor i gemensamma lärande 

processer bryter den tystnadens kultur 

som flertalet av de boende lever i och 

med. Den tystnadens kultur som kan tolkas 

som passivitet och utanförskap.” om Caritas  

 

Caritas är en viktig mötesplats för skilda 

nationaliteter och boende i området. Här 

kan man delta i språkträning, datakurser, 

sy- och hantverksträffar och andra 

aktiviteter. Eller komma med egna förslag  

exempelvis uppmärksamma Nobeldagen, 

eller så kan man bara komma in på en 

kaffe. 

- Vi har tagit ett befolkningsansvar. Vårt 

uppdrag är att Hjällboborna ska må bra 

och engagera sig i lokalsamhället. Detta för 



att människor tillsammans, oavsett 

religion, etnicitet, kön och sexuell läggning, 

ska kunna bygga ett rättvist och solidariskt 

Hjällbo, säger Gun Holmertz i en intervju 

på Hemsidan Hjällbo. 

Tack vare nattarbete som undersköterska 

på Sahlgrenska och många nätter med 

utebliven sömn har Gun Holmertz kunnat 

vara ideellt aktiv i de frågor som hon 

brunnit för. Och Gun har brunnit, ifrågasatt 

och stridigt, vilket har lett till såväl dödshot 

som en förtjänstmedalj från Göteborgs 

stad. Den delas ut varje år till personer 

som gjort betydande insatser för staden. 

Sedan 2016 kan Gun även titulera sig 

riddare av St. Sylvester. Då upptogs hon i 

den påvliga riddarorden St. Sylvester 

genom Kardinalen Anders Arborelius. Gun 

fick utmärkelsen för sitt enträgna och långa 

arbete för människor som på något sätt 

hamnat utanför samhället. 

 

 

 

Gun Holmertz hälsning till politikerna: 

Kom ut i verkligheten. Välkommen på 

besök. 

-De gånger vi har haft besök har ju varit i 

olika dialoger, mest kopplat till när vi hade 

mycket asylsökande eller fas tre. Då har vi 

fått ligga på för att få hit politikerna. 

Ann Sofie Hermanson har varit här och 

Jonas Attenius, ingen annan sosse. Inga 

andra partier, inte ens Vänsterpartiet. 
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