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Välkommen till
Heldag med Rosengrenska
i samarbete med Röda Korset
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Lördagen den 25 april 2015, kl 9.00 – 16.00
Världskulturmuséet, Södra vägen 54, Göteborg
(vid Korsvägen, intill Universéum)
09.00 – 09.15

Välkomna!
Rosengrenskas styrelse hälsar välkomna och presenterar dagens program.

09.15 – 10.00

Lägesuppdatering.
Rosengrenskas styrelse berättar om den senaste utvecklingen i vårt arbete med frågan
Vård för papperslösa. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar.

30 min paus

Fika och mingel.

10.30 – 11.15

Erfarenhet och tankar kring behandling av trauma orsakat av krig och tortyr.
Barbro O’Connor är leg. psykolog som arbetat på Röda Korsets behandlingscenter för
krigsskadade och torterade Malmö i 26 år, ffa kliniskt men även som verksamhetschef.
En opinionsbildare som nyligen gått i pension berättar om sina erfarenheter.

11.15 – 12.00

EU-medborgares tillgång till vård.
Matti Wirehag och Fabrizio Vittoria från Stadsmissionen Crossroads berättar om hur
svenska lagar och EU direktiv är utformade vad gäller EU medborgares rätt till vård,
och hur deras rättigheter ser ut i relation till papperslösas.

1 tim lunch

Lunch t.ex. lunchbuffé på Världskulturmuseet.

13.00 – 13.30

Globala och historiska perspektiv på migrationen.
Henry Ascher, överläkare i barnmedicin och professor i folkhälsovetenskap, en av
Rosengrenskas grundare och medicinsk ansvarig för verksamheten, ger oss en bild av
hur migrationsströmmarna ser ut i världen.

13.30 – 14.30

Från särskilt ömmande till synnerligen skrämmande.
Tomas Fridh, advokat på Fridh Advokatbyrå och sakkunnig i Flyktinggruppernas
Riksråd, FARR, reflekterar över senaste årets asylhändelser.

30 min paus

Fika och mingel.

15.00 – 16.00

Etablering av ett hälsocenter för papperslösa i Norge.
Frode Eick, teamleader för Oslos vårdförmedling för papperslösa berättar om sitt arbete och de utmaningar som finns i Norge. Linnea Näsholm, koordinator för psykisk
hälsa i Oslo berättar om gruppbaserad verksamhet. Dessutom får vi tillfälle att träffa
representanter från norska organisationen Mennesker i Limbo-en grupp papperslösa
som organiserar sig för att arbeta för sina rättigheter i Norge.
Mera information på nästa sida

➨

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 120:- och betalas kontant.
Anmäl OM ni vill ha lunchbuffé där det finns vegetariskt, fisk och köttmat att välja mellan. Beställ vegan-mat om det önskas.
Vi bjuder på pausfika.

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 till just vår verksamhet .

