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STÄNGT UNDER JUL OCH NYÅR 
För att alla frivilliga ska få möjlighet att vara lediga och samla krafter inför våren håller 
mottagningen stängt tre veckor kring jul- och nyårshelgerna - från vecka 52 2017 till och med 
vecka 2 2018.  
 
ÄNDRADE MOTTAGNINGSTIDER JANUARI-MARS 2018 
Rosengrenska kommer under tre månader (januari-mars 2018) att ha öppet varannan vecka; 
udda veckor med start onsdagen den 17 januari (vecka 3).  
Sedan samarbetet med Röda Korset upphörde hösten 2015 drivs Rosengrenska helt av 
frivilliga krafter, vilket successivt har ökat belastningen för de som bemannar mottagningen.  
För att minska volontärernas arbetsbörda har Rosengrenskas styrelse beslutat att under en 
period ändra öppettiderna. 
Trots den lag som trädde i kraft 1 juli 2013, som ger papperslösa rätt till så kallad "vård som 
inte kan anstå", kvarstår betydande hinder i tillgången till vård. Samtidigt förväntas antalet 
personer som tvingas ta beslutet att leva i papperslöshet öka i Sverige framöver.  
Vår bedömning är därför att vi behövs och framöver kommer att behövas i än högre grad för 
att papperslösa ska få tillgång till den vård de har rätt till.  
Den närmaste tiden kommer vi att arbeta för att bygga en organisation som är hållbar på 
sikt, utifrån förutsättningarna att vi nu driver mottagningen på frivilligbasis.  
För att kunna göra det behöver vi rekrytera fler volontärer både till arbetet på mottagningen 
och till ansvarspositioner i grupperna och i styrelsen.  
Är du intresserad eller vet någon som är lämplig så kontakta gärna någon av oss i styrelsen.  
 
VOLONTÄRER SÖKES 
Rosengrenska har många fantastiska volontärer, men vi behöver bli fler för att orka och för 
att dagens gruppledare och styrelsemedlemmar inte ska behöva dra ett orimligt tungt lass.  
Alla frivilliga behövs, främst utbildade sjuksköterskor, psykologer och tandläkare men också 
andra som vill hjälpa till med administrativa sysslor.  
Vi behöver även fler tolkar, i första hand albanska, arabiska och bosniska/kroatiska/serbiska, 
BKS.  
Skicka ett mejl till styrelsen@rosengrenska.org om du själv har tid och lust eller om du 
känner någon som vi kan kontakta.  
 
SAMARBETE OM ENSAMKOMMANDE INFÖR VINTERN 

mailto:styrelsen@rosengrenska.org


Många ensamkommande unga förlorar sitt boende samtidigt som kylan kommer. Efter ett 
upprop i GP till alla aktörer och göteborgare som kan ställa upp har nätverket Samverkan för 
ensamkommande i Göteborg bildats. Ett arbete pågår för att hjälpa till med boenden. 
http://www.gp.se/nyheter/debatt/sl%C3%A4pp-in-de-ensamkommande-i-v%C3%A4rme
n-i-vinter-1.4864479 
 
ANNA OLSSON SLÅR LARM - IGEN! 
Psykolog Anna Olsson, aktiv i Agape och Rosengrenska, fortsätter att skriva om situationen 
för de unga som hon möter i arbetet som psykolog vid Flyktingbarnteamet. Här är hennes 
senaste starka text: 
https://www.etc.se/debatt/patienternas-frustration-vaxer-och-jag-kan-inte-hjalpa-dem 
 
KYRKORNA HÅLLER NATTÖPPET FÖR PAPPERSLÖSA 
För tredje året samarbetar Social resursnämnd med idéburna organisationer för att under de 
kalla månaderna möta hemlösa som annars inte har tillgång till samhällets trygghetssystem. 
Det rör sig främst om utsatta EU-migranter och papperslösa som behöver skydd och värme 
under vintern.  
Tidigare har kyrkorna öppnat först när temperaturen sjunkit under fem minusgrader. I år är 
en kyrka öppen varje natt från den 15 december till den 15 mars, oberoende av väder. 
http://www.raddningsmissionen.se/nyheter/goteborgskyrkor-har-nattoppet-hemlosa-i-
vinter 
 
BO-RAPPORT OM FÖRSVUNNA BARN 
Sedan 2014 har drygt 1 700 ensamkommande barn försvunnit. Fortfarande är det okänt var 
mer än 1 400 av dem är och vad som hänt dem. Barnombudsmannen visar i en ny rapport 
vad som kan hända barnen som försvinner, och varför de avviker från de boenden som de 
placerats på. Rapporten överlämnades till regeringen den 11 december. 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/ny-ra
pport-om-ensamkommande-barn-som-forsvinner/ 
 
FORTSATT DEBATT OM ÅLDERSBEDÖMNINGAR 
Debatten om de medicinska åldersbedömningarna går vidare. Flera specialister i 
rättsmedicin säger nu upp sig för att de känner samvetsstress inför Rättsmedicinalverkets 
metod för åldersbedömning. I en debattartikel i Svenska Dagbladet varnar landets tre 
professorer i rättsmedicin för att rättsläkarnas integritet är hotad. 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1601cba88198e5ee?projector=1 
 
Tusentals asylsökande som skrivits upp i ålder kan vara felbedömda. Det hävdar 
rättsodontologen Håkan Mörnstad, som stämmer in i kritiken mot Rättsmedicinalverkets 
åldersbedömningar och efterlyser en katastrofkommission. 
– Det måste redas ut från början. Allt verkar ha gått snett, säger han. Läs mer här: 
https://www.svd.se/larm-efter-extrakoll-17-av-20-aldersbedomningar-ar-fel 
https://www.svd.se/aldersbedomningar-dags-for-en-katastrofkommission 
 
RAPPORT FRÅN HÖSTENS HELDAG 
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Trots tråkigt återbud av Thomas Hammarberg blev höstens heldag på Världskulturmuséet 
både lyckad och välbesökt. För er som missade Rosengrenskas heldagsseminarium 
kommer här en utförlig rapport av Hanna Tellholt: 
https://happytogobattle.wordpress.com/…/rapport-fran-helda…/ 
 
LÄS NYHETER FRÅN ROSENGRENSKA ÄVEN PÅ FACEBOOK   
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 
också 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/ 

  
God Jul och Gott Nytt År! 

Styrelsen Rosengrenska stiftelsen 
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