
9.30 – 9.45 Välkomna!
Rosengrenskas ordförande Milosz Swiergiel hälsar välkomna och presenterar dagens program.

9.45 – 10.30 Vård för papperslösa.
Anne Sjögren ochMilosz Swiergiel rapporterar om läget just nu.

30 min paus Fika och mingel. 

11.00 – 12.00 Romernas situation i Sverige och Europa.
Ingrid Schiöler har i fyrtio år arbetat för romers rättigheter bland annat som flyktingkonsu-
lent inom Röda Korset. Sedan 2012 är Ingrid anställd av Göteborgs kommun som sakkunnig
i romska frågor och aktuell med utställningen Vi är romer på Göteborgs stadsmuseum som
öppnar 23 mars. 

1 tim lunch Lunch t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuseet.

13.00 – 14.00 Juridiken kring asylprocessen.
AnnKatrin Meyerson är jurist och sedan augusti 2011 doktorand i offentlig rätt på juridiska
institutionen i Göteborg med inriktning asylrätt. Hennes forskningsprojekt handlar om tro-
värdighets bedömningar i svenska migrationsdomstolar i relation till principen om non-refou-
lemen (förbudet att återsända personer till områden där de riskerar förföljelse eller tortyr). 

30 min paus Fika och mingel.        

14.30 – 16.00 REVA och hur det påverkar tillgången till vård för papperslösa. 
Pouran Djampour är aktiv i Asylgruppen i Malmö, nätverket ”Bryta Tystnaden - Det sociala
arbetet kan vara annorlunda” och bloggare/skribent för den antirasistiska tidskriften Mana.
Lina Myrit är läkarstudent som är aktiv i Aktion Mot Deportation och De Kallar Oss
Förvarstagna som håller på att sätta ihop en antologi om förvar, samt gör just nu sitt
examensarbete kring papperslösa och sjukvård i Malmö.
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Välkommen till
Heldag med Rosengrenska
i samarbete med Röda Korset

Lördagen den 13 april 2013, kl 9.30 – 16.00
Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg 

(vid Korsvägen, intill Universéum)

Inträde till föreläsningarna är gratis men antalet platser är begränsat. 

Anmälan till heldag@rosengrenska.org eller på telefon 031 741 6207 

Lunchbuffé på Världskulturmuseet + fika kostar 100:- och betalas kontant. 
Anmäl OM ni vill ha lunchbuffé där det finns vegetariskt, fisk och köttmat att välja mel-
lan. Beställ vegan-mat om det önskas. 

Hjärtligt välkomna!
Vård för papperslösa
Rosengrenska/Röda Korset • Andra Långgatan 19 • 413 28 Göteborg
kliniken@rosengrenska.org, http://weblog.rosengrenska.org, 
Telefon: 031 741 6207, Jourtelefon: 0704-06 66 70
Rosengrenskas plusgirokonto: 462154-6
Röda korsets konto: BG 900-8004, ange koden 12404




