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BOKA HÖSTENS EXTRA SPÄCKADE HELDAG 13 OKTOBER 

I höst är det 20 år sedan Rosengrenska stiftelsen bildades och kampen för papperslösas 
mänskliga rättigheter inleddes. Hundratals volontärer har varit aktiva under de två 
decennierna och ännu fler flyktingar har fått stöd och hjälp med tillgång till hälso- och 
sjukvård. För att manifestera det idoga arbetet och hylla alla frivilligas fantastiska insatser 
blir det en extra späckad heldag lördagen den 13 oktober. 

Vi har bokat Frölunda kulturhus och arbetar med ett digert program som både kommer att 
omfatta intressanta seminarier och spännande artister. Tanken är att det i samband med 
heldagen också ska bli boksläpp - en skrift om Rosengrenskas 20 år är på gång. 

Preliminärt drar heldagen igång med föreläsningar strax efter lunch och övergår så 
småningom i mingel, musik och annan underhållning till sent på kvällen. Exakta tider och 
utförligt program kommer att skickas ut tillsammans med uppgifter om anmälan under 
september månad. 

Styrelsens förhoppning är att 13 oktober ska bli en dag att minnas - och vi vill gärna 
träffa både nya och gamla volontärer samt andra intresserade och engagerade på 
Frölunda kulturhus! 

 

ÄVEN SOSSARNA SKÄRPER TONEN MOT PAPPERSLÖSA 

Nu är valrörelsen igång - och såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har skärpt sin 
flyktingpolitik och ligger nu skrämmande nära Sverigedemokraterna.  

Utspelet från S kom fredagen den 4 maj och innehåller en rad åtgärder som syftar till att fler 
asylsökande som fått avslag ska lämna landet. Partiet vill bland annat se förstärkta 
ID-kontroller på arbetsplatser för att hitta papperslösa, införa centrala mottagningar för 
asylsökande, riva upp EBO-modellen, öka antalet förvarsplatser och fördubbla tiden för 
förnyad asylansökan efter avslag. Dessutom blir den tillfälliga lagen från november 2015 
kvar, vilket innebär nej till såväl permanenta uppehållstillstånd som familjeåterförening.  

Exakta vad konsekvenserna blir för den papperslösa gruppen är oklart, men eftersom S nu 
diskuterar en migrationsöverenskommelse med M finns anledning av befara det värsta. I 



Moderaternas utspel från början av februari i år ingick bland att att 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 har också flaggat för att partiet vill begränsa de papperslösa barnens 
rätt att gå i skolan.  

Rosengrenskas styrelse tar bestämt avstånd från alla politiska förslag på åtgärder som 
ytterligare försvårar de papperslösas redan utsatta liv och som berövar dem deras 
mänskliga rättigheter.  

Skarpa protester mot förslagen kom omedelbart från många andra håll, bland annat från 
stora grupper medlemmar och förtroendevalda inom S. Intressant är att även landets största 
morgontidning, Dagens Nyheter, publicerat flera  kritiska huvudledare. Här är två läsvärda 
texter: 

https://www.dn.se/ledare/lofvens-sverige-bygger-nya-murar/ 

https://www.dn.se/ledare/den-obarmhartige-samaritens-migrationspolitik/ 

 

SVENSKARNA INTE SÅ NEGATIVA TILL INVANDRING 

Tvärtemot vad man kan tro av den politiska debatten är svenska folket inte alls så negativa 
till invandring. Bland de 28 medlemsländerna i EU har Sverige och svenskarna rentav den 
mest positiva synen, visar opinionsmätningen Eurobarometern som nyligen presenterat 
statistik som samlats in i oktober 2017. 

Enligt mätningen är de länder med högst andel invandrare också de som är mest positiva, 
däribland Sverige, medan länder med få invandrare har en starkt negativ syn, bland annat 
Bulgarien. 

Nyheten gick de flesta massmedier förbi, men här är en artikel från ETC: 

https://www.etc.se/inrikes/lagre-motstand-mot-invandring-i-sverige 

 

SVERIGE SVIKER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Stödet för mänskliga rättigheter sviks på flera områden av regering och riksdag, enligt en ny 
rapport som bland andra Rädda Barnen och Amnesty står bakom. Granskningen visar att 
politikerna inte lever upp till målsättningen att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling 
ska prägla alla politiska beslut. Ett exempel är beslutet om den tillfälliga asyllagstiftningen 
där barns rättigheter kränks i samband med att familjer splittras. Det är i direkt strid mot FN:s 
Barnkonvention, säger Ola Mattsson, Sverigechef för Rädda Barnen. Rapporten 
uppmärksammades av Sveriges Radio 15 maj:  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6952830 

DE ENSAMKOMMANDE OCH SKUGGSAMHÄLLET 

SR:s Konflikt ägnade hela programmet lördagen den 17 mars åt de ensamkommande 
ungdomarna och intervjuade bland annat företrädare för Agape i Göteborg. Frågan som 
ställdes är vad som ska hända med de tusentals unga afghaner utan uppehållstillstånd som 

https://www.dn.se/ledare/lofvens-sverige-bygger-nya-murar/
https://www.dn.se/ledare/den-obarmhartige-samaritens-migrationspolitik/
https://www.etc.se/inrikes/lagre-motstand-mot-invandring-i-sverige
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6952830


är kvar i Sverige, och som i allt större utsträckning hamnar i papperslöshet? 

Lyssna på programmet här: 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1036648?programid=1300 

 

LEDIGT JOBB PÅ FLYKTINGBARNTEAMET  

Är du psykolog eller socionom med särskilt intresse av arbete med flyktingbarn, erfarenhet 
av traumabehandling och god kunskap om utvecklingspsykologi? Då finns ett spännande 
jobb att söka på Flyktingbarnteamet vid Angereds Närsjukhus. 

Teamet arbetar med barn och unga (0-18 år) med erfarenhet av flykt samt personer i deras 
närhet. De barn och ungdomar som kommer till verksamheten har oftast en kombinerad 
medicinsk och psykisk problematik som kräver insatser på specialistnivå. Därför är en viktig 
framgångsfaktor att vården som bedrivs här är teambaserad, där olika specialiserade 
kompetenser ingår. I dag finns här barn- och ungdomsläkare, barnsjuksköterska, 
psykiatrisjuksköterska, psykologer och medicinsk sekreterare. Vi har tillgång till konsultation 
av barnpsykiater, samt handledning såväl till team som behandlare. 

Läs hela annonsen här: 

https://vgregion.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:203778/type:job/where:4/apply:1 
 
RAPPORT FRÅN NORDISKA MÖTET 
Rosengrenska ingår sedan många år tillbaka i ett nordiskt nätverk av kliniker i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark som arbetar med frågan om rätt till vård för papperslösa och 
andra utsatta grupper med begränsad, lagstadgad rätt till vård.  

I år hölls det nordiska mötet  4-5 maj i Bergen, Norge. Konsekvenserna av de juridiska 
förutsättningarna för tillgången till vård i de olika länderna diskuterades, liksom vikten av 
fortsatt samarbete och informationsutbyte i arbetet för vård på lika villkor.  

Tendensen att från politiskt håll ifrågasätta mänskliga rättigheter och vilja begränsa rätten till 
hälsa som ett migrationspolitiskt verktyg, trots att forskning visar att åtstramningar i tillgång 
till vård inte påverkar migration och dessutom är betydligt mer kostsamt än att ge vård på 
lika villkor, var en erfarenhet som delades av de nordiska länder som deltog i seminariet. 

 
SOMMARSTÄNGT I FYRA VECKOR  
Eftersom nationaldagen 6 juni infaller på en onsdag är kliniken istället extra öppen veckan 
innan, den 30 maj. Övriga mottagningskvällar före sommaren är 23 maj, 20 juni och 4 juli.  
Som tidigare meddelats har Rosengrenskas mottagning sommarstängt under fyra veckor: 28 
- 31. Därefter kommer mottagningen att vara öppen varannan vecka (onsdagar i ojämna 
veckor), men vi inleder hösten med en extra mottagningskväll den 8 augusti. 
  
 
SAMARBETE MED VISION FOR ALL  

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1036648?programid=1300
https://vgregion.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:203778/type:job/where:4/apply:1


Sedan många år tillbaka samarbetar Rosengrenska med Vision for all, en ideell 
organisationen vars syfte är att göra det möjligt för människor, som är i behov av glasögon, 
att studera och arbeta. 
Läs mer om VFA;s verksamhet här: http://www.visionforall.org 
 
ROSENGRENSKA BEHÖVER FLER TOLKAR 
Det behövs fler frivilliga tolkar i Rosengrenskas verksamhet. Just nu söker vi framförallt albanska 
och bosniska/kroatiska/serbiska (men även arabiska och persiska)..  
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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