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KG HAMMAR OCH NYNNINGEN PÅ HÖSTENS HELDAG  

Programmet för höstens heldag lördag den 13 oktober börjar ta form. Klart är att förre 
ärkebiskopen KG Hammar och barnläkaren Lars H Gustafsson kommer att medverka under 
föreläsningsdelen. Fler spännande föredrag är på gång, bland annat av Rosengrenskas 
initiativtagare Henry Ascher, Anne Sjögren och Unni Brandeby. 

Vi har också fått klartecken från proggbandet Nynningen som ställer upp och underhåller 
under kvällen - tillsammans med flera andra duktiga och engagerade artister. 

Samtidigt släpps boken Den hemliga kliniken om Rosengrenska och svensk flyktingpolitik 
under åren 1998-2018.  

Som vi tidigare berättat är det 20 år sedan Rosengrenska stiftelsen bildades och kampen för 
de papperslösas mänskliga rättigheter inleddes. Höstens heldag ordnas för att manifestera 
det idoga arbetet och hylla alla frivilligas fantastiska insatser.  

Vi har bokat Frölunda kulturhus för den späckade heldagen som inleds med föreläsningar 
klockan 14 - 18. Efter paus för mat och mingel tar musiken vid klockan 19 och sedan 
fortsätter vi så länge vi orkar. 

Ett detaljerad program samt information om anmälan och biljettköp kommer i nästa 
nyhetsbrev och på vår Facebook-sida.  

 

“HUMANITÄR HÄRDSMÄLTA” - VARNAR LÄKARE UTAN GRÄNSER 

Det senaste året har flera partier gjort utspel om att minska asylsökandes och papperslösas 
rättigheter till en rad välfärdstjänster, däribland sjukvård. Inför höstens riksdagsval finns 
frågan om vem som ska ha rätt till sjukvård i Sverige på nytt på den politiska dagordningen.  

För Läkare Utan Gränser, vars arbete styrs av medicinsk etik och humanitära principer, är 
det självklart att vård ska ges utifrån medicinska behov och inte juridisk status.   

”Att man ens diskuterar en urholkning av principen att vård ska ges utifrån behov visar en 
humanitär härdsmälta inom svensk politik”, skriver Läkare Utan Gränser i en debattartikel: 



https://www.svt.se/opinion/stark-asylsokandes-och-papperslosas-ratt-till-vard?cmpid=del%3
Afb%3A20180619%3Astark-asylsokandes-och-papperslosas-ratt-till-vard%3Anyh%3Alp 

 

SÅ FUNKAR NYA GYMNASIELAGEN 

Den 1 juli började den nya gymnasielagen för vissa ensamkommande ungdomar att gälla. FARR 
har sammanställt information om hur lagen fungerar.  

https://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1598-hur-funkar-den-nya-gymnasielagen 

Den som behöver praktisk hjälp att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd kan vända sig till Agape  

https://m.facebook.com/frivilligorganisationenagape/?locale2=sv_SE 

eller till Crossroads, Stadsmissionen, på Andra Långgatan 17 i Göteborg. Där finns två vägledare 
och en jurist som kan stötta upp i själva ansökningsförfarandet. Crossroads har drop in 
måndag-fredag kl 9-12. Semesterstängt veckorna 29, 30 och 31. 

https://www.stadsmissionen.org/crossroads-hjalper-till-med-ansokan-om-tillfalligt-uppehallstillsta
nd/ 

 
REGIONEN BETALAR TROTS SKL:S REKOMMENDATION 
Enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ska de omkring 3000 flyktingar som kommit 
till Sverige som ensamkommande ungdomar och som idag är papperslösa inte få tillgång till 
svensk sjukvård.  

- Det kan få fruktansvärda konsekvenser för enskilda individer, säger Anna Olsson i 
Rosengrenskas styrelse. Hon är psykolog vid flyktingbarnteamet på Angereds närsjukhus 
och frivillig sjukvårdare i organisationen Agape: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6984042 

Men Västra Götalandsregionen går emot SKL:s rekommendation. VG-regionen kommer att 
fortsätta ge gratis vård åt papperslösa ensamkommande ungdomar som söker till gymnasiet. 
Regionrådet Jonas Andersson (L), som är högst ansvarig för sjukvården, svarade så här i en 
intervju i P4 Göteborg: 

“ Min uppmaning till de medarbetare som finns i vården är att följa principen att ge vård i 
första hand och sen undersöker vi betalningsförmåga i andra hand”. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6985525 

MOTTAGNINGEN ÄR STÄNGD FYRA VECKOR 

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. 
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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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