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Människor utan ett hem. 
 

En tidig morgon, under 1880-talet så befann jag mig i hans [William Booths] hus i Clapton... 
’Bramwell’ ropade han när han såg mig, ’vet du om att män har sovit hela natten under 
broarna?’. 
 
Sent natten innan så hade han anlänt till London från någon sydlig engelsk stad och behövde åka 
igenom staden för att komma hem till huset i Clapham. Vad han hade sett, på vägen under den 
sena midnattstimmen på väg till sitt hem, orskade denna ”morgontornado”  som gjorde att han 
ställde frågan: ’Vet du om att män har sovit hela natten under broarna?’. 
 
’Ja, det vet jag,’ svarade jag, ’jag gissar att det är en mängd fattiga människor som gör det.’ 
Han svarade med en hårt röst ’I så fall borde du skämmas över dig själv. Du har vetat om det 
men inte gjort något åt det. Gå och gör något åt det! Vi måste göra något.’ (Bramwell Booth, 
Echoes and memories) 

 
Mer än ett och ett kvarts sekel senare så är Frälsningsarmén en av de största organiserade 
tillhandagivarna av akutboende i världen. Men trots detta så är det fler människor än någonsin i 
världshistorien som saknar ett boende. 
 

Det är svårt att avgöra hur många människor som är hemlösa... De bästa data vi har är en 
konservativ uppskattning från Förenta Nationerna (2005) vilket ger oss en siffra på 100 miljoner 
hemlösa männsikor. I denna undersökning så inkluderas dock inte människor som lever i 
övergivna byggnader, fordon, hastigt uppsatta vindskydd eller tält. FN:s rapport inkluderade inte 
heller de ’gömda hemlösa’ som hoppar mellan olika slags boenden, till exempel människor som 
bor hemma hos olika vänner. Det är beräknat att det kan vara 100 miljoner till som lever under 
dessa omständigheter vilket ger oss en siffra på 200 miljoner hemlösa i världen. 
(http://www.shelter20.com/homeless-statistics/) 
 
I slutet av 2012 så hade världen 15.4 miljoner flyktingar, 937.000 asylsökande och 28.8 miljoner 
människor som tvångsförflyttades ut ur sitt eget land. (Statistics from the Office of the United 
Nations High Commissioner for Refugees.) (http://www.cbc.ca/news/world/world-s-displaced-
people-at-18-year-high-of-45-2-million-1.1378212) 

 
Då kom en skriftlärd fram och sade till honom: "Mästare, jag vill följa dig, vart du än går." Jesus 
sade till honom: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att 
vila huvudet mot." (Matteus 8:19-20) 
 
Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. (Hebreerbrevet 13:14) 
 
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte 
vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder 
plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. (Johannes 14:1-3) 
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Inom den Isralitiska traditionen så är man medveten om de hemlösa rötterna. Abraham lämnade Ur och 

senare lämnade han Haran för att finna ett hemland. Israel drog ut ur Egypten för att finna ett hem. 
Retoriken i Toran är formad utifrån exil och hemlöshet, egendomslöshet, slaveri och en stämpel av 

utblottande – en stämpel som behöver leva vidare... 
 

’Var och en skall sitta under sitt vinträd 
och under sitt fikonträd utan fruktan, 

ty så har HERREN Sebaots mun talat’ (Mika 4:4) 
 
Mika 4:4 är stark sammankopplat med ideologin av ett hem. I en ideal, gudfruktig värld så skulle varje 
människa (oavsett familj eller sociala omständigheter) ha en säker plats att bo på, utan fruktan. De 
skulle ha de basala nödvändigheterna men även fritid som tillåter dem att slappna av eller göra något 
som roar dem. Ett hem är mer än bara ett hus. (B. Power (2006), The quest for home: a search for 
affordable housing. Unpublished manuscript.) 

 
Bön för hemlösa människor 
 Hör vårt rop för alla kvinnor och män, pojkar och flickor som går hemlösa. 

Hör vårt rop för dem som sover under broarna, på parkbänkarna, inne i busskurer och 
busstationer, för dem som under dagtid måste vandra omkring för att leta ett boende för 
natten. Hör vårt rop för familjer som har brustit på grund av oförmögenheten att betala 
räkningarna, för dem som inte har någon familj eller vänner som de kan bo hos. Hör vårt rop för 
de människor som har förlorat insikten om vem hon är, för de som känner sig förlorade och 
uppgivna. Hör vårt rop för de som har blivit bedragna av vårt sociala skyddsnät. Vi ber att du, 
Gud, ska ge alla dessa människor skydd, säkerhet och hopp. Vi ber att de människor som har ett 
varmt hus och en skön säng inte ska bli invaggade i självbelåtenhet  och glömska... 
 
Jesus, hjälp oss att se dig när vi tittar in i ögonen på en hemlös människa så att vi kan bli 
styrkta i ord och handling. Låt oss bringa rättvisa och frid till de människor som lider av 
hemlöshet. Amen. (Carol Penner, Mennonite Central Committee Canada, 2009.) 

 


