
Vinna eller försvinna – om !ykt, asyl och hjälpare
av Annette Rosengren 

Vinna eller försvinna handlar om medmänsklighet och 
politik och är en asylhistoria med utblickar i Europa 
och övriga världen. Boken är en stark berättelse om 
mänsklighet och omänsklighet. Den startar i en !yk-
tingförläggning i mellansverige, men snart vidgas per-
spektivet.

Det började med ett hundratal asylsökande män, kvin-
nor och barn i en förläggning i Mellansverige, som 
Annette Rosengren började följa 2002. Det var tre år 
efter kriget i Kosovo, sju år efter den formella freden 
i Bosnien, ett år efter att talibanerna fördrivits från 
Afghanistan, i Tjetjenien var det krig, och i Irak hade 
Saddam Hussein ett år kvar vid makten. Flyktingarna 
vid den svenska förläggningen hade kommit från Ko-
sovo, Bosnien, Serbien, Irak, Afghanistan och många 
andra länder.

Från början ville hon följa deras vardag och ta del av 
vad som händer i asylprocessen. Men snart blev det 
fråga om att dokumentera en tid när de !esta "ck av-
visningsbeslut gång på gång. Hon beskriver livet ur 
!yktingarnas perspektiv, men också svenska hjälpares 
erfarenheter, dvs jurister, sjukvårdare och ”vanliga män-
niskor” som ger stöd åt gömda !yktingar, och vad som 
driver dem.

Hon fortsatte följa människor från förläggningen, också sedan de lämnat den, och !era barnfa-
miljer gömde sig när de skulle avvisas. Hon ville veta hur det går för människor som avvisas och 
"ck kunskap genom släktingar, vänner, genom egna resor i Serbien, Kosovo och Bosnien, och 
genom att lyckas hålla kontakt med några avvisade. Så småningom får vi också veta i boken hur 
det blev för just dem hon följde, och hur de lever i dag. Vi får också veta vilka lagar som har gällt, 
och hur Sveriges asylpolitik har varit sedan #$-talet och i det internationella samarbetet. 
Annette Rosengren är etnolog och författare till !era uppmärksammade böcker där hon undersö-
ker hur det står till i det nutida välfärdssamhället.
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Mejla din beställning till info@carlssonbokforlag.se, skriv ”specialerbjudande vinna 
eller försvinna” i ämnesraden. Eller ring $>-?<? =?< >= 
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