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PAPPERSLÖSA I FOKUS EFTER TERRORATTACKEN I STOCKHOLM 
Efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm den 7 april har debatten rasat om de 
papperslösa som lever gömda i Sverige. Märkliga förslag och hätska uttalanden präglade de 
första dagarnas reaktioner, men efterhand har tonen dämpats. Framförallt har det 
publicerats mängder av insiktsfulla och sansade inlägg. Med vår långa erfarenhet av arbete 
med vård för papperslösa har Rosengrenska självfallet deltagit i debatten. Här är ett par 
debattartiklar av Henry Ascher och Lina Lönnberg: 
http://www.goteborgsfria.se/artikel/128185 
http://goteborg.etc.se/debatt/orovackande-forslag-pa-atgarder-mot-papperslosa 
 
I mitten av maj sände SR ett stort antal reportage om papperslösa efter att ha träffat och 
intervjuat mer än 80 personer som lever gömda runt om i landet. Hela granskningen finns på 
P1 Morgons hemsida under vinjetten #Gömd i Sverige. I ett inslag om de papperslösas 
psykiska hälsa medverkar Rosengrenskas ordförande: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6696849 
 
ENSAMKOMMANDE - EN STRIDSFRÅGA FÖR DE RÖDGRÖNA 
Behandlingen av de tusentals ensamkommande barnen och ungdomarna har väckt starka 
protester bland politiker i flera politiska partier.  
I Göteborgs stad hoppade Feministiskt initiativ av det rödgrönrosa samarbete på grund av 
att kommunen inte vill fortsätta ta ansvar för ensamkommande som fyllt 18 år eller skrivits 
upp i ålder. MP och V nöjde sig med att protestera. 
På den socialdemokratiska kongressen i april debatterades frågan livligt och miljöpartisterna 
väntas ägna en stor del av sin kongress 26-28 maj åt att diskutera partiets hållning. Där finns 
flera motioner som kräver amnesti för de ensamkommande som redan finns i Sverige. 
Psykolog Anna Olsson i Rosengrenskas styrelse har skrivit flera artiklar om sina möten med 
flyktingungdomarna. Här är den senaste: 
https://www.goteborgsfria.se/artikel/128260 
Inför S-kongressen uppmanade Henry Ascher delegaterna att visa solidaritet och respekt för 
mänskliga rättigheter: 
http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/en-ov%C3%A4rdig-behandling-av-unga-1.4228462 
 
LYCKAD HELDAG OM ENSAMKOMMANDE UNGA 
Närmare 200 personer var med på vårens heldagsseminarium på Världskulturmuséet som 
nästan helt ägnades de ensamkommande ungdomarna. Bland talarna fanns Agapes 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/kultur/en-ov%C3%A4rdig-behandling-av-unga-1.4228462
http://www.goteborgsfria.se/artikel/128185
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6696849
https://www.goteborgsfria.se/artikel/128260
http://goteborg.etc.se/debatt/orovackande-forslag-pa-atgarder-mot-papperslosa


grundare, eldsjälen Matilda Brinck-Larsen, barnläkaren och författaren Lars H Gustafsson 
samt Nils Resare från Blank Spot Projects som följt upp vad som händer med de 
ensamkommande som utvisats till Afghanistan. Dessutom berättade flera ungdomar själva 
om sina erfarenheter och sin situation. 
Videoklipp och sammandrag av heldagen finns på Facebook-sidan och i bloggen på vår 
hemsida. 
Planeringen inför höstens heldag har redan startat. Vi i styrelsen har några idéer, men vi vill 
gärna veta om det finns andra önskemål. Mejla gärna tips på ämnen och föreläsare till 
styrelsen@rosengrenska.org 
 
ASYLSÖKANDE FÅR MINDRE VÅRD 
En ny rapport från Västra Götalandsregionen beskriver de asylsökandes vårdkonsumtion 
under åren 2011-2016. Där konstateras bland annat att asylsökande får mindre vård än 
övriga befolkningen – trots att en stor andel lider av psykisk ohälsa. En följd av att det 
faktiska vårdbehovet inte tillgodoses är att risken ökar för ett större och mer kostsamt 
framtida behov av sjukvård. 
http://analys.vgregion.se/2017/fordjupningsapporter-och-benchmarking/fordjupningsrapporte
r-fran-data-och-analys/ 
 
RAPPORT FRÅN UNICEF OM FLYKTINGBARN 
I hela världen finns minst 300 000 ensamkommande flyktingbarn som behöver skyddas mot 
våld, övergrepp och exploatering. Läs en färsk rapport på Unicefs hemsida: 
https://www.unicef-irc.org/article/1613/ 
 
REFLEKTION I GRUPP FÖR ROSENGRENSKAS VOLONTÄRER 
Onsdagen den 7 juni välkomnas Rosengrenskas volontärer till reflektion i grupp i Bergsjöns 
bibliotek klockan 17.30 - 19.00. Tanken är att vi då gemensamt ska tala om konkreta 
händelser, personliga reaktioner, svåra valsituationer och andra frågor. Ingen föranmälan 
behövs. Möjlighet finns att föranmäla ärenden man vill ta upp, men det är inget krav. 
Samtalsledare är läkaren och psykoterapeuten Kjell Reichenberg, som kan kontaktas vid 
frågor eller föranmälan av ärende på adress  kjell@reichenberg.se 
 
MOTTAGNINGEN HAR SOMMARSTÄNGT TRE VECKOR  
För att alla frivilliga ska få möjlighet att vara lediga och samla krafter inför hösten håller 
mottagningen stängt veckorna 30, 31 och 32. 
 
LÄS NYHETER FRÅN ROSENGRENSKA ÄVEN PÅ FACEBOOK   
Du vet väl att du kan följa vad som händer på Rosengrenska stiftelsen och få tips om 
intressanta artiklar som rör papperslösa även på vår Facebook-sida?  
Tack vare ett nytt mailsystem går det numera att prenumerera på vårt nyhetsbrev via en länk 
på Facebook-sidan. Tipsa gärna vänner som är intresserade!  
Här är adressen: https://m.facebook.com/rosengrenskastiftelsen/ 
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