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SKARPA PROTESTER MOT MODERATERNAS FÖRSLAG 
I början av februari presenterade Moderaterna en rad förslag som syftar till att fler 
asylsökande som fått avslag ska lämna landet. Bland annat vill M återgå till den ordning som 
gällde före 2013 och avskaffa den lag som sedan dess givit papperslösa rätt till “vård som 
inte kan anstå”. M vill också begränsa de papperslösa barnens rätt att gå i skolan.  
Med sitt utspel ansluter sig partiet till Sverigedemokraternas linje. 
https://www.dn.se/debatt/radikalt-fler-av-de-asylsokande-som-fatt-avslag-maste-atervanda/ 
 
Rosengrenska stiftelsen protesterar mot förslagen och påpekar att en ytterligare 
begränsning av tillgången till vård skulle leda till onödigt lidande, däremot inte påverka sjuka 
papperslösas vilja att uppehålla sig i landet utan tillstånd.  
Moderaternas förslag är dessutom oförenligt med yrkesetiska principer inom vården och i 
strid med grundläggande mänskliga rättigheter. 
Även från en rad yrkesorganisationer inom vården blev reaktionerna på utspelet mycket 
kraftiga. Här är ett urval av de skarpa protester som kom direkt: 
http://www.sls.se/om-oss/aktuellt/publicerat/2018/ratt-till-vard/ 
http://www.slf.se/Aktuellt/Vard-till-papperslosa/ 
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Nyheter/ratt-till-vard-pa-lika-villkor/ 
http://www.psykologforbundet.se/aktuella-fragor/nyheter_3/nyheter/vard-till-papperslosa/ 
 
EUROPARÅDET RIKTAR KRITIK MOT SVERIGE  
Fredagen den 16 februari släppte Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils 
Muižnieks, sin landrapport om Sverige. Rapporten har särskilt fokus på rättigheter för 
migranter, flyktingar och asylsökanden.  
När det gäller ensamkommande barn riktas kritik mot de långa handläggningstiderna för 
asylprocessen, fördröjningar i att utse förmyndare samt bristande medicinska 
åldersbedömningar. Kommissionären uttrycker också oro för de många ensamkommande 
barn som försvunnit i Sverige de senaste åren. Slutligen rekommenderas Sverige att iaktta 
försiktighet gällande utvisningar av minderåriga eller unga till Afghanistan. 
http://www.humanrights.se/nyheter/2018/landrapport-fran-europaradets-kommissionar-for-m
anskliga-rattigheter-kritisk-mot-sverige/ 
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BEHOVEN FORTFARANDE STORA 

En summering av Rosengrenskas verksamhet under 2017 visar att de papperslösas behov 
av stöd och hjälp fortfarande är stora. Varje mottagningskväll kommer ungefär 35 personer.  

Mer än hälften får hjälp med ekonomisk ersättning för läkarbesök eller mediciner. Vi delar 
även ut ett ekonomiskt bidrag till föräldrar med barn under ett års ålder. 

Omkring åtta personer per kväll får prata med en sjuksköterska som hänvisar till rätt instans 
inom den vanliga vården, medan fem personer hänvisas till tandvården av våra tandläkare 
och tre personer träffar stödsamtalare eller psykologer som skriver remisser.  

Tillsammans hänvisar, stöttar och motiverar vi de papperslösa att ta sig till den vård som de 
har rätt till. Trots lagen från 2013 möter vi fortfarande personer som nekas vård, inte känner 
till sina rättigheter eller inte vågar ta sig till den vanliga vården.  

Varje vecka träffade vi också mellan fem och tio helt nya besökare. En del av dem hade inte 
sökt asyl i Sverige och kände därför till mycket lite om det svenska sjukvårdssystemet och 
sina rättigheter.  

Majoriteten av de papperslösa som kom till mottagningen 2017 var från Iran, Albanien, 
Bosnien, Nigeria, Serbien och Afghanistan. De flesta var födda på 70- eller 80-talet. Något 
fler kvinnor än män.  

Gruppen är heterogen. Det saknas tillförlitlig statistik på hur länge besökarna har levt som 
papperslösa, men vi vet att många har gått in och ut ur papperslöshet, i och med nya 
ansökningar och avslag på asyl. Några har rest ut ur Sverige, och sedan tillbaka in. 

En del lever med sina familjer och barnen går på skola och dagis, andra är själva och många 
lever med vänner eller landsmän. Några få är hemlösa.  

Några har lärt sig svenska, jobbar svart och är relativt väl insatta i hur sjukvården fungerar, 
men många är helt ovetande om sina rättigheter. 

 

ÄNDRADE MOTTAGNINGSTIDER HELA VÅREN 2018 
Som tidigare meddelats har Rosengrenskas mottagning öppet varannan vecka (udda 
veckor) under våren 2018. Försöket med begränsade öppettider kommer att utvärderas. 
I sommar är mottagningen stängd veckorna 28 - 31.  
Bakgrunden är att Rosengrenska, sedan samarbetet med Röda Korset upphörde hösten 
2015, helt och hållet drivs av frivilliga krafter och att belastningen successivt ökat för 
volontärerna.  
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 frivillig basis.  

  

HELDAG MED SEMINARIER OCH ARTISTER TILL HÖSTEN 

I höst är det 20 år sedan Rosengrenska stiftelsen bildades. Styrelsen planerar en extra 
satsning med både seminarier och artister för att uppmärksamma två decenniers kamp för 
vård på lika villkor och för att hylla alla de volontärer som gjort verksamheten möjlig. 

För att samla krafterna har vi beslutat att ställa in vårens heldag. 



Mera information om höstens heldag kommer i nästa nyhetsbrev. 
 
MISSA INTE CHANSEN ATT LÄRA MER 
Det blir en rad föreläsningar med anknytning till Rosengrenskas verksamhet även under 
vårterminen. Obs att alla intresserade är välkomna i mars och i april.  
13 mars föreläser Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete, och juristen Björn Åhlin om 
sociala och juridiska frågor. Föreläsningen kommer bland annat att handla om sociala 
rättigheter och problem när det gäller tillgång till stöd för papperslösa samt arbete mot 
bostadslöshet och med EU-medborgare. 
Plats: Fridh Advokatbyrå på Hotellplatsen 2. Tid: 17.30-19.00. Öppen.  
10 april talar läkaren Kristian Svenberg på Närhälsans Flyktingmedicinska mottagning om 
tortyrskador som “ett mord på tilliten".  
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12A. Tid: 17.30-19.00. Öppen.  
7 maj håller Kjell Reichenberg en reflektion i grupp som tidigare.  
Plats: Odontologen, Medicinaregatan 12A. Tid: 17.30-19.00. 
Ej öppen pga sekretessen för reflektionerna.  
Alla anmälningar görs till torgny.alstad@gu.se 
 
LÄGERLEDARE SÖKES  
Även i sommar planeras det för kollo på Odd Fellows Buagården i Bohuslän. Lägret hålls i år 
för asylsökande barnfamiljer och ensamkommande ungdomar vecka 25 (söndag - söndag) 
och är helt kostnadsfritt för deltagarna.  
Till årets läger behövs det ledare. Är du intresserad av uppdraget? Anna Gustafsson har 
varit lägerledare i många år och kan svara på frågor  - mejla henne på 
annaelisagustafsson@gmail.com  
Gudrun är kontaktperson på Odd Fellow och tar emot intresseanmälningar på mejladress 
catzon216@yahoo.se  
 
ROSENGRENSKA BEHÖVER FLER TOLKAR 
Det behövs fler frivilliga tolkar i Rosengrenskas verksamhet. Just nu söker vi framförallt 
arabisktalande och bosniska/kroatiska/serbiska.  
Hör av dig till vardformedling@rosengrenska.org så berättar vi mer. 
 
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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